
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

 ◼ Twee vooraf ingestelde doseerknoppen

 ◼ Duidelijk en gebruiksvriendelijk display 

HEET WATER

HWA 6D
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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 242 x 443  x 435 mm 

 Leeg gewicht in kg circa 12 kg 
 Kleur RVS

• Taphoogte 140 mm
• 

TECHNISCHE DETAILS
• Buffervoorraad  5,6 liter 
• Directe aftaphoeveelheid 5 liter (ca 2,5 min)
• Uurcapaciteit   30 liter / circa 150 kopjes
• Aansluitwaarde 230V 50/60Hz / 2830W
• Wateraansluiting Ja
• Watertemperatuur Programmerbaar tussen 82 C  
  tot het kookpunt 97-100 C

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Zeer snelle uitgifte
• Compacte smalle footprint
• Grote capaciteit
• Aantrekkelijke vormgeving door 360 graden  
 design
• Gebruiksvriendelijk LCD-display
• Onderhoudsvriendelijk
• Energiezuinig dankzij slimme software.  
 Handmatig of automatisch programmeren 
• PRE-ECO-TIJD. Door vooraf ingestelde     
 periodes wordt water beperkt bijgevuld 
• Slimme PRE-ECO-TIJD. Met intelligente  
 software wordt het dagelijks gebruik van de  
       PRE-ECO-TIJD geannalyseerd en  
 worden de tijdperiodes vanzelf aangepast.  
 Het energieverbruik wordt dus volledig auto- 
 matisch geminimaliseerd.
• Nauwkeurige portieregulering
• Diverse machinegroottes voor elke behoefte!
• De HW6D is uitgerust met de automatische  
 dispencerkraan met twee doseertoetsen.  
 De doseergroottes kunnen naar wens  
 geprogrammeerd worden. Voor grote mok 
 ken is de free-flow optie beschikbaar )toets  
 ingedrukt houden)
• De HWA 6D zijn bij uitstek geschikt voor  
 kopjes en mokken dankzij de taphoogte van  
 140mm. Door portieregulering bevat elk  
 kopje dezelfde hoeveelheid heetwater.

ACCESOIRES
• Lekbak HWA
• Renegite
• Claener
• Dubbelwandige thermoskannen
• Qline-kannen RVS 

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE

Heetwater

C O F F E E

HEETWATERDSPENCER
Met de HWA 6D heeft u een heetwaterdispenser die u niet alleen snel 
van de gewenste hoeveelheid heet water voorziet, maar er ook stijlvol 
uitziet. Dankzij het isolatiemateriaal van de boiler is er vrijwel geen 
warmteverlies, wat het energieverbruik vermindert. De HWA 6D is een 
heetwaterdispenser met een lange levensduur door gebruik van hoog-
waardige materialen.

• 6 liter boilerinhoud 
• Intuïtief LED display en vervaardigd van roestvrijstaal
• Twee vooraf ingestelde doseerknoppen voor bijvoorbeeld 120 ml  
 kopjes en 150 ml mokken 
• Free flow functie door het ingedrukt houden van de doseerknop
• De HWA 6D heetwaterdispenser wordt aanbevolen voor onder meer  
 kantoren, horeca en de zorg 
• ECO-modus die slim omgaat met de waterbehoefte voor optimaal  
 energieverbruik• Gebruik onze Pick Wick Theesoorten op deze website.

• Gebruik onze Cup a Soup sachets voor lekkere soepen

TECHNISCHE INFORMATIE


