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Wittenborg er stolt af at tilbyde semi-automatiske kaffeautomater 
af allerhøjeste kvalitet. Automaterne er beregnet til lokationer, 
hvor design er en del af den gode smag.

95 er en kompakt, slank automat fyldt med flotte funktioner. 
Dens slanke design indeholder et kapacitivt tastatur og et bredt 
grafisk farvedisplay. Den tilbereder friskbrygget kaffe af højeste 
kvalitet samt espressobaserede drikke. Dette gør automaten til 
det ideelle midtpunkt for den ultimative kaffepause.

•  Z4000 espresso- samt friskbrygger
•  Instantbeholder som option giver mulighed for at øge udvalget 

af drikke
•  Avanceret elektronisk platform
•  Udlæsning af statistik og fejlmeldinger via LAN 
•  Bluetooth for lokal dataforbindelse
•  3G-modul som option kan forbindes med cloud-platformen
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DESIGN OG SMAG

STATE-OF-THE-ART TEKNOLOGI

FEATURES 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 •  Lækker friskbrygget kaffe og espresso 
udleveret i din egen kop, krus eller 
kande

•  Synlige hele kaffebønner eller malet 
kaffe

•  Direkte valg med letlæselige valgtaster
•  Let at rengøre og påfylde 
•  State-of-the-art elektronik
•  Strømlinet design, der passer ind 

overalt
•  Kopsensor sikrer, at koppen er korrekt 

placeret før der udleveres varme 
drikke

•  Mulighed for tilkøb af sort underskab 
og mulighed for tilkøb af grumskit til 
underskab

ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001:2007ISO 9001: 2015
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Antal beholdere:   1 til kaffe samt mulighed for 1 til 
instantprodukter

Knap til varmt vand:  Ja
Valg af drikke:   Direkte valg – kapacitivt keypad
Antal kopper i kande:  Op til 9 kopper
Drikkens styrke:  Mild, medium eller stærk
Betalingssystemer:   Kompatibel med gængse 

kontantløse og andre 
betalingssystemer installeret i et 
sidemodul

Kommunikationsprotokol:  Executive og MDB
Display:  4,5’’ grafisk farvedisplay
Koprum:   Åbent belyst koprum med 

kopsensor og to udleveringspunkter 
til kaffe og vand 

Volt:  230 V
Frekvens:  50 Hz
Elforbrug:  2,3 kW
Antal kopper pr. time:  90 á 120 ml
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Nettovægt 54 kg


