
snelgeen

koffieresidu

140 serie

De coffee fresh 140 serie is een
innovatieve en complete lijn table-top 
instant koffieautomaten.

Deze serie is snel in het bereiden van 
de lekkerste koffievariaties en andere 
consumpties. 

Bovendien zijn deze automaten zeer 
gebruiksvriendelijk. 

De coffee fresh 140 serie is de eerste 
serie automaten met volledig touch 
screen.

Dankzij twee bekerposities
(water rechts, overige dranken links)
altijd helder water.

Een kannenfunctie is standaard op 
deze machine.

Deze serie automaten heeft de mo-
gelijkheid om koud water te tappen.

De automaat kan op ieder gewenst 
moment bijgevuld worden.  

Voor opslag van de ingrediënten is geen 
diepvries of koelkast nodig.   

cf 143-AA
cf 143-AAK
cf 144-DA
cf 145-BB
cf 145-BBK

UITVOERINGEN

BESCHRIJVING

EIGENSCHAPPEN



coffee fresh 140 serie 143-AA 143-AAK* 144-DA 145-BB 145-BBK*

koffie 1 instant

koffie 2 instant

café creme

espresso

dubbele espresso

café macchiato

cappuccino

cappuccino speciaal

cacao of chocolademelk

café mocca

café au lait

wiener melange

espressochoc

suiker

melk

heet water

koud water

koud water CO2

kan koffie

kan heet water

kan koud water

sterkteregeling

automatisch spoelprogramma

van buiten uitneembare lekbak

dubbele bekersensor

gescheiden wateruitgifte

2 verschillende kopgroottes

touch-screen (3-talig)

container leeg melding

elektronische lekbakbeveiliging

in hoogte verstelbaar koprooster

tijdklok

high capacity

onderzetkast (dicht/vakjes)

betaalsysteem

verhogingsset

400V uitvoering

eco-stand en energiezuinig

140 serie

4,5 liter
2 tot 4,6 liter
2 tot 4,6 liter
2 tot 3,2 liter

2 liter
300 p/u
500 p/u

780 x 350 x 540 mm
840 x 350 x 540 mm

CAPACITEIT

Boiler
Koffie
Cacao
Topping/Creamer
Suiker
Consumpties 230 Volt
Consumpties 400 Volt
Afmetingen: (hxbxd)

Onderkast: (hxbxd)

AANSLUITGEGEVENS

Elektrische aansluiting:
  230V; 50 Hz; 3,7 kW
Optioneel: 400V; 2x16 Ampère, 50 Hz; 6,2 kW
 Wateraansluiting:
  3/4” (wasmachineaansluiting)

  = standaard instelling      = optioneel         * afwijkend formaat: (hxbxd) 780 x 350 x 600       

Modelwijzigingen voorbehouden.

Bezoekadres:
Ohmweg 6  / 6101 WZ, Echt

T 0475-410196 / F 0475-410197
Correspondentieadres:

Palmbrugweg 14 / 6101 AJ, Echt
info@cf-beaumont.nl / www.cf-beaumont.nl



snelgeen

koffieresidu

140 serie

          140 serie

De coffee fresh 140 serie is een innovatieve en complete lijn table-top
instant koffieautomaten. Deze serie is snel in het bereiden van de
lekkerste koffievariaties en andere consumpties.

De coffee fresh 140 serie is de eerste serie automaten met volledig 
touch-screen. Dankzij twee bekerposities (water rechts, overige dranken 
links) altijd helder water.
Een kannenfunctie is standaard op deze machine.
Deze serie automaten heeft de mogelijkheid om koud water te tappen.
De automaat kan op ieder gewenst moment bijgevuld worden.  
Voor opslag van de ingrediënten is geen diepvries of koelkast nodig. 
Bovendien zijn deze automaten zeer gebruiksvriendelijk.

Wij hebben een aantal voordelen van deze serie op een rij gezet:   

Veel smaakvariaties   

Twee bekerposities

Containervolume

Logische opbouw

Uitneembare lekbak

Totaaloverzicht

Het drietalig touch screen 
toont een ruim assortiment aan 
smaakvariaties.
De indeling is logisch
weergegeven en zorgt voor een 
vlot keuzeproces.

De knipperende LED-balk geeft 
aan waar de beker hoort te 
staan. Hygiënischer, duidelijker 
en veiliger.
Water rechts, overige dranken 
links. Altijd helder water.

De automaat houdt het
containervolume bij. Alleen de 
consumpties waarvan de con-
tainer leeg is worden
uitgeschakeld.
Hierdoor blijft de
‘in-cup-kwaliteit’ gewaarborgd.

Het totaaloverzicht van het
verbruik is op zeer eenvoudige 
wijze na te gaan.
Op het scherm staan het totaal-
verbruik en ook de aantallen 
afzonderlijke consumpties.

De grote lekbak (2,6 liter) is
eenvoudig van buiten uit te
nemen en te legen.
De lekbak is van een stevige 
kwaliteit en laat zich uitnemen 
zonder weerstand.

Het is makkelijk werken met de 
140 serie.
U ziet een logische opbouw van 
onderdelen in de automaat.
Ergonomie staat voorop.
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140 serie

Koprooster 

Het is eenvoudig de hoogte van 
het koprooster aan te passen. 
Het koprooster kan weggeklapt 
worden indien het tappen van 
een kan gewenst is.

High capacity

High capacity biedt de moge-
lijkheid om de inhoud van de 
containers extra te vergroten.

Koud water zonder onderzetkast

Deurstandaard

Geïsoleerde boiler

Schoonmaakgemak

Dubbele bekersensor

De deur is uitgerust met een 
deurstandaard, zodanig dat de 
deur niet hinderlijk dicht valt. 

Goed geïsoleerde boiler.
Voor zeer laag energieverbruik.

Het complete mixersysteem met 
uitgifteslangen is er in zijn ge-
heel uit te nemen. Met wisselsets 
wordt de schoonmaaktijd tot een 
minimum beperkt.
Programmeerbare
volautomatische spoelcyclus. 

Mixers

Automaat tapt koud water, per 
beker of kan, gekoeld tot aan 
uitgiftepunt.
De koeling is, afhankelijk van de 
uitvoering, geïntegreerd in het 
tafelmodel.
Een onderzetkast is niet nodig.

Door de dubbele bekersensor 
geeft de automaat geen
consumptie als de beker op 
de verkeerde plaats staat. 
Hygiënischer, duidelijker en 
veiliger.

De mixers zorgen voor een
uitstekende bereiding van de 
warme dranken.
De mixers bestaan uit twee
onderdelen die eenvoudig schoon
te maken zijn.  


