
 ◼ Modern design

 ◼ Snelle en eenvoudige bediening

 ◼ Individuele dranksterkte instelling

 ◼ Kannenschakeling

 ◼ Grote capaciteit

INSTANT

DORADO INSTANT 
SMALL INA 11 MP



UpTo Coffee
John F. Kennedylaan 9c
Postbus 177
5550 AD Valkenswaard - Nederland

Tel: +31 (0)40 - 255 50 90
Fax: +31 (0)40 - 255 51 80
E-mail: info@uptocoffee.com
Internet: www.uptocoffee.com

AFMETINGEN EN KLEUR

•  H x B x D machine 650* x 245 x 545
• H x B x D onderzetkast 900 x 550 x 370 mm
•   Kleur machine Zwart (glazen front
• Kleur onderzetkast  Keuze black of steel
• * Minimum hoogte.  Exacte hoogte afhankelijk van  
  stelvoetjes 

TECHNISCHE DETAILS

• Uurcapaciteit 2.3 KW  240 kopjes (120ml)
• Uurcapaciteit 3.1 KW 300 kopjes (120ml)
• Gemiddelde uitgiftetijd ca 8 sec. (120ml)
• Boilervolume  4.5 liter
• Maximale uitgiftehoogte 14 cm
• Aansluitwaarde 230V ac 1N 2300 KW, 50Hz 
• Aansluitwaarde 230V ac 1N 3100 KW, 50Hz
• Wateraansluiting 3/4” BSP
• Leeg gewicht in kg circa 30 kg
• Onderzetkast circa 15 kg

SPECIFIEKE KENMERKEN

• Zeer snelle uitgifte
• Compacte machine
• 4 drankselecties
• Grote capaciteit
• Recepten volledig instelbaar naar behoefte
• Gescheiden heetwateruitgifte
• Intelligente uitgifteverlichting
• Verdraaibaar bekerplateau voor kanfunctie
• Afsluitbare containeruitlopen
• Energiezuinig (LED) velichting
• Kannenfunctie
• 2 bekersensoren
• USB - Poort voor software installatie
• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Energiespaarstand
• Groot gebruikersdisplay
• Volautomatisch reinigingsprogramma
• Dag- en totaalteller
• Direct genieten van een drank naar keuze
• Met weinig ruimte grootse koffievarieteiten
• Kopje, grote kop, beker, of kan
• Stopfunctie
• Breed inzetbaar voor diverse doelgroepen
•  Geschikt voor Office Coffee Service en 

Horeca

OPTIES:

• Intelligente uitgifteverlichting
• 2 bekersensoren
• 3 kW verwarmingselement (standaard  
 2,25KW)
• Console (uitgiftehoogte + 10cm)
• Console met geintegreerde 4,5 liter  
 watertank 
• Diverse betaalsystemen mogelijk
• Onderzetkast (met of zonder koiud- 
 waterunit)
• Hygienekit ingredient / watercontactdelen
• Onderhouds - / reinigingskit
• Sleutelschakelaar gratis uitgifte
• Dranksterkte regeling
• Start / stop knop
• Koud water  unit+

OPTIONELE DRANKKEUZES
• Koud Water
• Kan Heetwater
** Bij deze optie vervalt een ander ingredient

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE

Chocolade Choc groot Heet water Kan Chocolade

EENVOUD TEN TOP
Met  één druk op de knop bereid de Dorado Small 
binnen een paar seconden een kopje chocolade of 
heetwater. Deze machine is een ware tempomaker 
voor chocolade op plekken met een hoge piek afname. 
Bijvoorbeeld in kantine’s, bedrijven, scholen en horeca. 
De automaat is snel en eenvoudig te reinigen.  
De automaat  kan uitgevoerd worden met een console 
waardoor de uitgiftehoogte met 10 centimeter wordt 
verhoogd, waardoor het gebruik van grote mokken en 
kannen mogelijk is. Als extra optie is een uitvoering 
beschikbaar met een ingebouwde watertank voor 
plaatsen zonder vaste wateraansluiting.

• Binnen 8 tellen genieten van een drank naar keuze
• Met weinig ruimte grootse koffievarieteiten
• Kopje, grote kop, beker of kan
•  Breed inzetbaar in vele doelgroepen, bedrijven-,   
  scholen-, horeca

Dorado  Instant Small INO32 membraam paneel
Innovatie: klein-, compact-, snellle uitgifte-, weinig 
onderhoud-, en hooge kwaliteit consumptie. 

TECHNISCHE INFORMATIE
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