
THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E

 ◼ Heetwaterapparaat met vaste wateraansluiting

 ◼ Modern design

 ◼ Snelle en eenvoudige bediening

 ◼ Temperatuur instelbaar van 45 C tot 95 C

 ◼ 100 Celcius 

 ◼ Duidelijk en gebruiksvrindelijk display 

HEET WATER

HWA 12



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 317 x 407  x 540 mm 

 Leeg gewicht in kg circa 12 kg 
 Kleur RVS

• Taphoogte 150 - 190 mm
• 

TECHNISCHE DETAILS
• Buffervoorraad  12 liter 
• Uurcapaciteit   25 liter / circa 150 kopjes
• Aansluitwaarde 230V 50/60Hz / 2500W
• Wateraansluiting Ja

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Zeer snelle uitgifte
• Compacte machine
• Grote capaciteit
• Containers kunnen ook handmatig gevuld  
 worden
• Overal te plaatsen (zonder wateraansluiting)
• Hoogwaardig RVS  staal (RVS 316)
• Energiezuinig dankzij dubbelwandige   
 container en geisoleerde deksel
• Duidelijk en gebruiksvriendelijk display: met  
 o.a niveau-indicatie en temperatuur.
• Temperatuur instelbaar van 45 C tot 95 C.
• 100 C knop brengt water snel tot kookpunt
• Droogkook- en overstroombeveiliging
• RVS-aftapkraan
• Onderhoudsvriendelijke binnenkant  
 (geen spiraal)
• Ook geschikt voor locaties zonder vaste  
 wateraansluiting
• De lekbak kan worden aangesloten op een        
      drain, zodat het water gelijk wordt 
      afgevoerd

ACCESOIRES:
• Lekbak HWA 8

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE

Heetwater

C O F F E E

HEETWATERDISPENCER
De HWA 12 heetwaterdispenser is een dubbelwandige container 
vervaardigd van hoogwaardig RVS. Heet of kokend water is steeds 
binnen handbereik dankzij de optimale isolatie. Standaard is de HWA 
12 eenvoudig te verplaatsen door gebruik te maken van de handgrepen. 
Mocht u een permanente locatie voor de machine hebben, dan is het 
ook mogelijk om de HWA 12 vast op het water aan te sluiten.

• 12 liter buffervoorraad
•  De oranje 100ºC knop laat het water direct koken
• ECO functie voor max. 4 liter heet water wanneer kleinere volumes  
 nodig zijn 
• Ontkalken en ander onderhoud is eenvoudig en snel uit te voeren 
• Deze heetwaterdispenser wordt aanbevolen voor    
 evenementenlocaties, de catering industrie of verenigingsgebouwen. 
• Droogkook- en overstroombeveiliging

• Gebruik onze Pick Wick Theesoorten op deze website.
• Gebruik onze Cup a Soup sachets voor lekkere soepen

TECHNISCHE INFORMATIE


