
THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E

 ◼ Modern Design

 ◼ Snelle en eenvoudige reiniging

 ◼ Geschikt voor 6 liter pakken melk

 ◼ Luchtige schuimlaag van verse  melk

 ◼ Constante hoeveelheid melk op exacte temp.

FRESHMILK

FRESHMILK TBV ESPRECIOUS SERIE 



THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E

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
•  B x D x H 240 x 460 x 630 mm 

 Leeg gewicht in kg circa 10kg
•  Kleur RVS

FRESHMILK
De FreshMilk is speciaal ontwikkeld voor de Esprecious serie. De 
Koelkast houdt de melk constant op 4 graden Celcius. De frother 
(melkschuimer) in de Esprecious zorgt vervolgens voor het luch-
tige  melkschuim. Een rondraaiend proces van verse koude melk, 
stoom, en lucht zorgt voor de perfecte smaak en schuimlaag. Het 
grote voordeel van de FreshMilk is dat deze direct wordt aange-
stuurd door het touchescreen van de Esprecious. De dagelijkse 
spoel- en reinigingsactiviteiten worden via het touchescreen 
gecommuniceerd, zowel visueel als akoestisch. Steeds meer 
mensen willen genieten van hun Caffe Latte, en verse melk 
draagt absoluut bij aan de ultieme koffiebeleving. 
HYGIENE
Wanneer u kiest voor verse melk is hygiene heel belangrijk. 
Het automatische spoelprogramma van de FreshMilk zorgt 
ervoor dat de  melkslangen en frother met regelmaat worden 
schoongespoeld. Vanuit hygienisch oogpunt is een afvoer 

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Geschikt voor 6 literpakken melk
• Geschikt voor grootverbruik met het 7-liter- 
 reservoir. (als accesoire verkrijgbaar)
• Constant: altijd dezelfde hoeveelheid melk  
 op excact dezelfde temperatuur
• Programmering via het touchescreen-menu
• Lichte en luchtige schuimlaag dankzij juiste  
 afstemming van melk, stoom, en lucht
• Aparte uitloop van melk
• NSF-certificering; hoge kwaliteitsstandaard  
 m.b.t. hygiene
• Afsluitbaar d.m.v. twee sloten
• Breed inzetbaar voor diverse doelgroepen
•  Geschikt voor Office Coffee Service en 

Horeca en Bedrijven

OPTIES
• Reinigingstabletten
• Ombouwkit
• 7-liter reservoir

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE MET VERSE MELK

Cappuccino

Latte Macchiato

Caffe Latte

C O F F E E

C O F F E E

C O F F E E

EENVOUD TEN TOP MET HEERLIJKE VERSE MELK
FreshMilk is dé aanvulling op de Esprecious 11L of 21L 
espressomachine; bereid uw cappuccino’s of latte macchiato’s met 
heerlijke verse melk. De melk wordt op een constante 4°C gehouden 
en met de melkopschuimer in de espressomachine opgeschuimd tot de 
perfecte, luchtige schuimlaag.

• Biedt ruimte aan zes literpakken melk
• Optioneel reservoir voor zeven liter melk verkrijgbaar voor   
 grootverbruik
• Eenvoudige dagelijkse reinigingsprocedure 
• De ideale verse melk oplossing bij de Esprecious espressomachines,  
 voor onder meer horecagelegenheden als restaurants en lunchrooms
• Eenvoudig te bedienen en programmeren via het touchscreen van de  
 Esprecious
• De FreshMilk wordt NIET standaard geleverd bij de Esprecious 11L en  
 21L. Deze moet apart worden besteld.FreshMilk

Innovatie: in eigen huis ontwikkeld volgens NSF certificering
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Warme Melk

ZES LITER PAKKEN
De FreshMilk biedt ruimte aan 6 literpakken 
melk. U sluit 1 pak aan en kunt 5 literpakken 
op voorraad houden. De koelkast is standaard 4 
graden Celcius. Wanneer de FresMilk veelvuldig 
gebruikt wordt, kunt u kiezen voor het  reservoir. 
Deze biedt ruimte aan 7 liter verse melk; u hoeft 
de literpakken dan niet steeds te vervangen. 

Creamy Choq Chocolade Wienermelange


