
 ◼ Modern design

 ◼ Snelle en eenvoudige bediening

 ◼ Individuele dranksterkte instelling

 ◼ Kannenschakeling

 ◼ Grote capaciteit
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UpTo Coffee Nederland
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 865 x 495 x 560 mm
•  Leeg gewicht in   circa 65 kg
• Onderzetkast  circa 40 kg
 H x B x D 700 x 495 x 560 mm
• Deur in C-33 middelbronze of C-35 zwart.  
 Behuizing matt zwart RAL 9005

TECHNISCHE DETAILS

• Uurcapaciteit 2.8 KW  300 kopjes (120ml)
• Gemiddelde uitgiftetijd ca 8 sec. (120ml)
• Boilervolume 4.5 liter
• Maximale uitgiftehoogte 13 cm
• Aansluitwaarde 230V ac 1N 2800W, 50Hz 
• Wateraansluiting 3/4” BSP

SPECIFIEKE KENMERKEN

• Zeer snelle uitgifte
• Compacte machine
• Grote capaciteit
• Recepten volledig instelbaar naar            
 behoefte
• Gescheiden heetwateruitgifte           
 (aluminium)
• Energiezuinig (LED) velichting
• Verlichting in 5 kleuren
• IPS glas-Touchescreen
• Kannenfunctie
• USB - Poort voor software installatie
• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Energiespaarstand
• Volautomatisch reinigings- 
 programma
• Dag- en totaalteller
• Direct genieten van een drank naar  
 keuze
• Kopje, grote kop, beker, of kan
•  Geschikt voor Office Coffee Service, 

OPTIES:

• Ambilightconcept voor lichtanimatie
• Automatische bekeruitgifte voor circa  
 170 bekers
• XL containers voor circa 40% meer  
 capaciteit
• Afsluitbare containers
• Separate heetwaterkraan edelstaal 
 Heetwatwer via uitgifteknop
• Kannenschakelaar
• Onderkast (verzinkt staal met  
 aluminium  geslepen lijsten in zwart  
 of bronze.
• Watervoorraadtanks geschikt voor  
 onderdrukpom of flowjet-pomp.  
 Tevens geschikt voor waterfilter- 
 gebruik
• Doorvoer (voor doorvoer van koffie 
 residu naar onderkast.
• XL residubak in samenhang met  
 doorvoer

• BETAALMODULES + 
• Alle betaalsystemen mogelijk zoals  
 cash-, en betaalkaarten-, muntaccap 
 tors en muntwsiselsselsystemen-,  
 bankbiljettensystem of eventuele  
 interne afwaardeersystemen. 
 

TECHNISCHE INFORMATIE

STANDAARD DRANKKEUZE

Koffie

Latte Macchiato

Espresso

Cafe Latte

Espresso 
Macchiato

Choco

Cappuccino

Heet water

Cappuccino
Choco

Kan koffie

ECHTE KOFFIESENSATIE
De C instant machine... kleine afmetingen, grote 
mogelijkheden. Deze C instant levert prefecte 
koffiespecialiteiten, van espresso tot latte macchiato 
zoals bij uw lievelingsrestaurant om de hoek.
De C instant is ontwikkelt om op het hoogste niveau om 
koffiespecialiteiten te bereiden van een kleine espresso 
tot een lekkere cappuccino.  Achter deze bereiding steekt 
een een hoogwaardige professionele robuuste techniek 
o.a.
• Een vrij te configureren 10”-HD Touchescreen voor  
 eenvoudige productkeuze.
• Productspecifieke instelling mogelijk, met individuele   
 pompdrukinstelling tot maximaal 15 bar 
 
MMX SYSTEM:
• Gesloten mixsysteem en sluit daarom vervuiling uit.
• Door  hoge druk in de mengkamer een betere   
 consumptiekwaliteit
• Verzorging zeer eenvoudig en snel

Gerhardt C instant
Innovatie: Gerhardt canisters, MMS mix systeem-, 
software-, en heetwatersysteem worden in eigen huis 
ontwikkeld.

TECHNISCHE INFORMATIE
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Cafe Choq

Espresso Choco Decafe Espresso Decafe

Cafe Creme
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