
 ◼ Modern design

 ◼ Snelle en eenvoudige bediening

 ◼ Individuele dranksterkte instelling

 ◼ Kannenschakeling

 ◼ Grote capaciteit

 ◼ Full HD-Touchescreen

 ◼ Optioneel LED Ambilight-Lichtconcept

BONEN

SE-7



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 1830 x 755 x 520770 mm 
 •  Leeg gewicht  circa 200 kg
•  Kleuren machine: 
• Deur : geslepen aluminimum n C33 middel- 
 brons, of C-35 zwart.
• Behuizing: matte poedercoating  RAL 9005
• Wateraansluiting 3/8”
• Automaatbediening: individuele keuzemog     
 lijkheden door middel van een 15,6”  
 Touchescreen. Optioneel uit te voeren met  
 met een indrukwekkend 34” Touchescreen.  
•  Automatische bekeruitgifte (capacitei 750st-,180ml)
• Bekerherkenning, en voorbereid voor alle  
 gangbare muntsystemen
• Automatisch spoelprogramma

TECHNISCHE DETAILS

• Uurcapaciteit 2.5 KW  240 kopjes (120ml)
• Gemiddelde uitgiftetijd ca 35 sec. (120ml)
• Boilervolume 4.5 liter
• Maximale uitgiftehoogte 13 cm

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 reinigingsprogramma
• Dag- en totaalteller
• Direct genieten van een drank naar keuze
• Met weinig ruimte grootse koffievarieteiten
• Kopje, grote kop, beker, of kan
• Breed inzetbaar voor diverse doelgroepen
•  Geschikt voor Office Coffee Service, show-

rooms en bedrijfskantines, en scholen.

OPTIES:

• 34”Full HD Touchscreen van slagvast  
 materiaal door optisch gebonden glasop- 
 bouw zonder luchtspleet. Presentatie kan  
 gesegmenteert worden. Video boven-,  
 keuzemogelijk beneden-, Dual Core proces 
 sor voor voldoende capaciteit voor de  
 presentatie  van videofilm  en overige  
 animaties
• 2e koffiemolen voor 2 koffiesoorten+
• Dubbele bekerdispencer voor diverse  
 bekermaten (capaciteit van maximaal  
 2 x 550 bekers 180ml. Mogelijkheid  
 voor gebruik van 150m-300ml + 
• Ambilightconcept 
• Heetwater 
• Sleutelschakelaar voor vrij uitgifte 
• Dekseldispencer Mono 
• Externe dekseldispencer 
• XL containers
• Waterkoeler (zonder koolzuur)
• Watertank met flowjet
• Afdekplint voorzijde

MEERDERE OPTIES:
• Muntwisselaar Sanden
• Muntwisselaar COINCO
• Bankbiljetlezer COINCO
• Sleutellezer COGES
• Sleutel COGES MYKEY
• Tussenbladen voor automatenstation
• Brita waterfilters (diverse modellen)
• Edelstahl thermoskannen

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE

Cafe Creme Latte MacchiatoEspresso Cafe LatteEspresso 
Macchiato

Choco

Cappuccino

Heet water

Cappuccino
Choco

Kan koffie

ECHTE KOFFIESENSATIE
“E” staat voor Espresso. De Gerhardt Espresso ESX brewunit met 
een Zwitsers kwalitietsmaalsysteem en variabele brewkamertechniek 
in edelstaal chassis zorft voor de hoogste kwaliteit-van Espresso tot 
een Cafe Latte. Van 6 tot 16 gram vers gemalen bonen worden met 
exact daarop afgestemde parameters van de koffiespecialiteiten in 
Barista kwaliteit bereid. Zo word de Espresso met 9 bar druk bereid. De 
uitgiftetijd bedraagt afhankelijk van uw keuze 15 - 45 seconden. Met 
het op de toekomstgerichte High-End technologische platform en vele 
opties is deze machine van absolute premium kwaliteit  
• Een intelligente ESX brewunit in combinatie met keramische       
 maalschijven met Zwitsere molen met variabele brewkamertechniek.
• Een vrij te configureren 15,6 ”Full-HD Touchescreen 400cd/m voor  
 eenvoudige productkeuze.
• Productspecifieke instelling mogelijk, met    
 individuelepompdrukinstelling tot maximaal 15 bar 
 
MMX SYSTEM:
• Gesloten mixsysteem en sluit daarom vervuiling uit.
• Door hoge druk in de mengkamers een premium consumptiekwaliteit

Gerhardt SE 7
Innovatie: Gerhardt canisters, MMS mix system-, ESX brewunit-, en 
heetwatersysteem worden in eigen huis ontwikkeld.

TECHNISCHE INFORMATIE
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