1630 mm

Dybde

475 mm

Ekstra sukker

Dybde med åben dør

850 mm

Ekstra fløde

FB: 70 kg / ES: 68 kg

Koldtvandstilslutning
Tryk

3/4" r.g.
0,8 – 10 Bar (kun varmdriksversioner)

NO

ES 7100

NO

FB 7100

ES 7100

Drikkens mængde

450 mm

VANDTILSLUTNING

DK

Drikkens styrke

Bredde

Vægt

FB 7100

FORVALG

www.scanad.dk

870 mm

Højde
Højde med underskab og bordplade

DK

Konfigurationer

Specifikationer

VALG AF DRIKKE
Friskbrygget kaffe – sort
Friskbrygget kaffe –
med sukker
Friskbrygget kaffe – med fløde

EL-TILSLUTNINGER
Spænding

230 V AC

Sikring

FB: 13A / ES: 10A

Frekvens

50 Hz

Friskbrygget kaffe –
med sukker og fløde
Espresso – sort

Effektforbrug (uden køleanlæg)

FB: 2000 - 2450 W

Espresso – med sukker

Effektforbrug (uden køleanlæg)

ES: 1500 - 2000 W

Espresso – med fløde

STRØMFORBRUG
Til at opnå korrekt temperatur

FB: 260 Wh / ES: 52 Wh

For hver time i standby

FB: 122 Wh/h / ES: 70 Wh/h

Espresso –
med sukker og fløde
Cappuccino
Wiener Melange
Café au lait
Espresso Choco
Chokolade

Beholderstørrelse

Kapacitet

Friskbrygget kaffe

5,5 Liter

2,0 kg

Friskbrygget te

5,5 Liter

2,0 kg

Kaffebønner

6,0 Liter

2,2 kg

Sukker

2,6 Liter

2,5 kg

Fløde / topping / mælk

2,6 Liter

1,2 kg

Chokolade

2,6 Liter

1,5 kg

Instantkaffe

2,6 Liter

0,7 kg

Instant-cappuccino

2,6 Liter

0,7 kg

Chokomilk
Varmt vand
Multibryg/kandebryg

Tilbehør
De væsentligste tilbehørsdele til 7100 er:
Underskab
Bordplade af mahogni
Vandtank (til underskab, 20 liter)
Hygiejnekits
IRDA-kit
Mekanisk tæller
Køleanlæg
FB-cremekit

Betalingssystemer
På bagsiden af automatens dør er betalingssystemer og elektronik
placeret separat bag en dækplade, der er let at fjerne. 7100 er
kompatibel med alle større mønt- og cashless-systemer, og den
er forberedt for installation af systemer med Executive-, MDBog BDV-protokol (afhængig af version). Det er muligt at installere
op til 2 systemer (afhængig af systemernes fysiske dimensioner):
- Møntmekanisme
- Møntmekanisme + cashless

Alle angivelser af vægt, kapacitet og dimensioner er
cirkaangivelser og er kun vejledende. Listen over valget
af drikke er ikke komplet.
Der skal være et mellemrum på mindst 5,5 cm mellem
automatens bagside og væggen.
For instruktioner i forbindelse med installationen
henvises til Servicemanualen.

Dette dokument er til information og har ingen kontraktlig karakter
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Ingredienser

FB & ES 7100

Dimensioner

Versioner

Valg

H x B x D:
870 x 450 x 475 mm

Friskbryg
Espresso

Op til 23 direkte valg af
drikke og 4 forvalg

VARME DRIKKE AF HØJ KVALITET LEVERET AF INNOVATIV
OG ELEGANT BORDAUTOMAT!

7100 er den første Wittenborg bordmodel i det elegante 7000-design. Automaten fås i to versioner og tilbyder friskbrygget
kaffe og espresso. Med op til 23 direkte valg og 4 forvalg tilbyder den et stort udvalg af varme drikke af høj kvalitet. Automaten
har en synlig kaffebeholder og et stort posterområde, der kan kundetilpasses eller anvendes til branding. Med et stort åbent
koprum og enkelt drikkevalg er 7100 en meget brugervenlig automat. Den justerbare kopholder tillader brug af egen kop i
forskellige størrelser, og 7100 kan derudover udlevere kaffe direkte i termokande.

Drikke af høj kvalitet
Brugervenlig betjening
Elegant design med synlig formalet kaffe
eller kaffebønner og stort posterområde
Nem at påfylde og holde ren
Optager et minimum af plads
FB 7100

Innovativt vand- og blandesystem
ES 7100

Espressobrygger Z3000V med variabel kaffedosering
Med sit innovative og elegante design og sin beskedne størrelse kan 7100 placeres overalt, hvor der er behov for drikke af
høj kvalitet - også selvom der kun er begrænset plads.

FB 7100

ES 7100

Mange drikke – Let at vælge - 7100 tilbyder et
komplet udbud af drikke af høj kvalitet lige fra kaffe
til specialdrikke. Med mulighed for op til 23 direkte
valg af drikke og 4 forvalg kan drikkene tilpasses
den enkelte brugers behov. Tydelige symboler på
valgtasterne gør det let at vælge en drik. Herudover
leder et display med 4 tekstlinier brugerne gennem
valget af drikke, og automaten giver en synlig
indikation i displayet samt et bip, som informerer
om, hvornår drikken er færdig.

Elegant design – Som en del af Wittenborgs
7000-linje har 7100 et klassisk skandinavisk
design med høj funktionalitet og rene linjer. Den
karakteristiske aluminiumsvinge leder visuelt
brugeren gennem valget og købet af drikke.
Synligheden af kaffebønner eller formalet kaffe
garanterer, at brugeren ved, at der leveres en
friskbrygget drik. Det store posterområde kan
kundetilpasses eller bruges til branding.

Stort åbent udleveringsområde - Det store åbne
udleveringsområde gør, at drikke kan udtages på
en sikker måde - også med kun een hånd. Med de
glatte overflader er området også let at holde rent
og hygiejnisk. Kopholderen er justerbar og tillader
derfor brug af egen kop i forskellig størrelse. Når
kopholderen skubbes bagud, kan 7100 også bruges
til termokander (max. højde 240 mm). En kopsensor
garanterer maksimal sikkerhed, idet der ikke
udleveres nogen drik, hvis ikke kop eller kande er
placeret.

Forbedrede serviceforhold – Serviceteknikere har let adgang til alle
områder fra automatens forside, og 7100 er grundet sin modulopbygning meget hurtig og let at skille ad. Kerneteknologier såsom friskbrygning af espresso og kaffe, farvekodning, ingrediensbeholdere og
modulære blandeskåle er standardiserede for alle varmdriksautomater
fra Wittenborg 7000-linjen, hvilket reducerer antallet af reservedele.

Forenklet påfyldning og rengøring Vedligeholdelsen af 7100 er meget enkel, og de
daglige rutiner kan varetages også af ikke-trænet
personale. Alle dele, som kræver hyppig rengøring,
er tydeligt markerede med farvekodning. Påfyldning
af ingredienser er gjort så ergonomisk korrekt som
muligt, idet ingrediensbeholderne har håndtag og
er placeret på skinner, så de er ligetil at trække ud
og genopfylde. Låget åbner automatisk, og
beholderne kan påfyldes i eller uden for automaten.
Alle dele, der skal rengøres, samt alle beholderdele
er lavet af materialer, der er godkendt til at være i
berøring med fødevarer, og som kan tåle
maskinopvask.
7100 har både indvendigt og udvendigt glatte
overflader, hvilket gør det både nemt og hurtigt at
rengøre automaten. Dr ypbakken under
udleveringsområdet kan udtages for tømning uden
at åbne døren. Alle 7100-automater leveres med
en “Quick Reference Guide”, der giver klare
instruktioner om påfyldnings- og rengøringsprocedurer.

Elektronik - Lettilgængelige programmerings- og statistikfaciliteter Fleksible muligheder for konfigurering - også ved brug af ”Konfigurator
for PC” - Nem programmering og præcis fejlindikation - EVA-DTS standard
(RS 232 eller IRDA som option) - Programmerbar i marken - Muligt
at opgradere software med Up-Key 16 bit elektronik

FB 7100
Innovativt vand- og blandesystem – Et innovativt vand- og blandesystem (patenteret) optimerer
automatens operationstid samt reducerer antallet
af service-kald. Mindre kontakt med vand i
standby-mode forlænger desuden ventilernes
levetid. Fleksibel elektronisk kontrol af den
udleverede vandmængde gør det muligt at lave
drikke af en endnu højere kvalitet end tidligere.

ES 7100
Espressobrygger med variabel kaffedosering
– Z3000V espressobryggeren gør det muligt
at have forskellige kaffespecialiteter der
bruger forskellige mængder af kaffebønner.
Kaffekvaliteten optimeres da doseringen kan
indstilles fra 6-11,5 g kaffe per kop, samtidig
med at specialdrikke/blandingsdrikke kan
brygges med mindre mængder kaffe.

