7100 PLUS

7100 PLUS
– innovation i en klass för sig
Wittenborg 7100 PLUS har elegant, skandinavisk design och kvalitet
in i minsta detalj. Modellerna är ett resultat av nya idéer och vårt
pågående arbete med att ta fram miljövänliga lösningar.
Genomtänkt design och funktionalitet
De läckra bordsmodellerna är vackra att se på, stilsäkra och
perfekt anpassade till en modern skandinavisk miljö. Den
nyutvecklade touch-panelen med ikoner aktiveras med ett lätt
tryck och vald ikon blinkar medan kaffet hälls upp.
Innovation både inuti och utanpå
Användarvänligheten är i fokus för Wittenborg 7100 PLUS. Alla
modeller är lätta att fylla på och rengöra och hjälpmedlen finns
nära till hands. Automatens delar är färgkodade så att det är lätt
att se vad som ska rengöras.
Coffee solves everything
Fyra snygga versioner med var sin specialfunktion garanterar
smakupplevelser i världsklass. Modellerna kan installeras med
myntinkast.

Hos Wittenborg arbetar vi hela tiden med att
utveckla våra produkter och vår tillverkning så
att de blir mer miljövänliga. Därför är vår fabrik
nu miljöcertifierad i enlighet med ISO 14001.
7100 PLUS har ännu lägre energiförbrukning
än föregående modeller, och uppfyller
energiklass A enligt protokollet EVA EMP 3.0.
Du kommer att märka att kaffe från Wittenborg
helt enkelt är bättre. Så enkelt är det.

FB 7100 PLUS
Färskbryggt

FB 7100 B2C PLUS
Bean-to-cup

Modellen för färskbryggt
kaffe rekommenderas
särskilt för kontor och
affärsmiljöer där man vill
kunna erbjuda många olika
smaker. Färskbryggt känns
på smaken.

Bean-to-Cup-modellen
är baserad på färskbryggt
kaffe gjort på hela
kaffebönor som mals
i automaten. Du kan
förvänta dig hög kvalitet
och en mycket färsk
kaffesmak.

ES 7100 PLUS
Espresso

IN 7100 PLUS
Instant

Espresso-modellen
erbjuder ett brett utbud
kaffevarianter. Den är
det perfekta valet för
finsmakare och alla som
verkligen ÄLSKAR kaffe.

När allt behöver gå lite
snabbare är lösningen
vår instantmodell för
instantkaffe. Både
bryggning och rengöring
sker på nolltid.

Det nya gränssnittet har en
elegant utformning med en ny
touch-panel och ett snyggt upplyst
affischområde med aluminiumkant
där kaffet visas.

En helt ny funktion är att 7100 PLUS
kan erbjudas med en 5,7” grafisk
skärm som kan visa både rörliga
bilder och stillbilder. Skärmen ger
en fantastisk utökad möjlighet för
marknadsföring gentemot både
kunder och anställda.

7100 PLUS har en stor behållare
med ergonomisk design som
rymmer över 200 koppar kaffe.
Behållaren är lätt att dra ut och
fylla på medan den är kvar i
automaten.

Serveringsområdet med
justerbar kopphållare har en
optimal användarvänlighet med
gott om plats för koppar eller
upp till 24 cm höga kannor.

Bakom panelen på 7100 PLUS
finns en funktionell design med
rengöringsvänliga ytor, tydliga
färgkoder och enkel åtkomst till
alla servicedelar.

Fyll kaffebehållaren på ett
ögonblick – skanna QR-koden
och se hur lätt det är.

Rengör 7100 Plus – skanna
QR-koden och se hur enkelt och
snabbt det kan göras.

Höjd
870* mm
Höjd med underskåp och bänkskiva
1630* mm
Bredd
450 mm
Djup
475 mm
Djup med öppen dörr
850 mm
Vikt
FB: 70 kg / FB B2C: 68 kg / ES: 68 kg / IN: 64 kg
Vattenanslutning
Kallvattenanslutning
¾” RG
Tryck (endast varmdrycksversioner)
0.8 – 10 Bar
Elanslutningar
Spänning
230 V
Säkring
10 A / 13 A
Frekvens
50 Hz
Energiförbrukning
Effektförbrukning (utan kylanläggning) ES: 1500 - 2000 W
FB / FB B2C / IN: 2000 - 2450 W
För rätt temperatur
FB / FB B2C: 260 Wh
ES: 52 Wh ; IN: 226 Wh
För varje timme i viloläge
FB/FB B2C: 62,6 Wh/h
ES: 47,5 Wh/h ; IN: 57,8 Wh/h

Förval
Dryckens styrka
• • •
Dryckens mängd
		 •
Extra socker
• • •
Extra mjölk
• • •
Val av dryck
Färskbryggt kaffe – svart
• • •
Färskbryggt kaffe – med socker
• • •
Färskbryggt kaffe – med mjölk
• • •
Färskbryggt kaffe – med socker och mjölk
• • •
Espresso – svart
• • •
Espresso – med socker
• • •
Espresso – med mjölk
• • •
Espresso – med socker och mjölk
• • •
Instantkaffe – svart 				
Instantkaffe – med socker 				
Instantkaffe – med mjölk 				
Instantkaffe – med socker och mjölk 				
Cappuccino
• • •
Wiener Melange
• • •
Café au lait
• • •
Espresso choco
• • •
Choklad
• • •
Chokladmjölk
• • •
Citronte 				
Hetvatten
• • •
Multibrew – kannbryggning
• • •

Ingredienser

Behållarstorlek

Kapacitet

Nymalet kaffe
Kaffebönor
Socker
Mjölk/topping
Choklad
Instantkaffe
Cappuccino (instant)
Citronte

5.5 l
6.0 l
2.6 l
2.6 l
2.6 l
2.6 l
2.6 l
2.6 l

2.0 kg
2.2 kg
2.5 kg
1.2 kg
1.5 kg
0.7 kg
0.7 kg
2.1 kg

Betalingssystem
På baksidan av automatens dörr sitter betalsystemet och
elektroniken separat placerade bakom en täckplatta som är
lätt att ta bort. 7100 PLUS fungerar med alla större myntoch cashless-system och är förberedd för installation av
system med Executive-, MDB- och BDV-protokoll (beroende
på version). Det går att installera upp till två system
(beroende på systemens fysiska mått).
– Myntmekanism
– Myntmekanism + cashless

bal Vending

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillbehör
Underskåp • Bänkskiva • Vattentank (till underskåp,
20 liter) • Hygiensats • IRDA-kit • Mekaniskt
räkneverk • Kylanläggning • FB-cremekit
• 5,7” skärm (endast för Freevend-versionerna)
• Belysning i kopputrymme • Särskild kopphållare, så
att man undviker kaffespill i tevatten eller kallt vatten.

FB7100 PLUS
med underskåp

5,7” grafisk skärm

Alla angivelser av vikt, kapacitet och mått är ungefärliga och endast avsedda
som vägledning. Dessutom visar bilderna inte nödvändigtvis standardmodellen.
Listan över de drycker som kan väljas är inte komplett. Det måste finnas ett
fritt utrymme på minst 5,5 cm mellan automatens baksida och väggen.
Instruktioner om hur automaten installeras finns i användarhandboken.
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* Urvalet av drycker är endast vägledande.

ISO 9001:2008

WITTENBORG
Designed to ApS
last is a company of N&W Group

Espresso

Konfigurationer *

* +70 mm för FB 7100 B2C-behållaren till kaffebönor.

L025S1

Bean-to-cup
Instant

Färskbryggt

Specifikationer

ISO14001:2004

