LIVET ER
FULD AF SMAGE

OptiVend Next Generation
Smag forskellen.

EN NY
GENERATION
Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem,
der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen.
Bare vælg din favorit og en dampende kop er klar på sekunder,
når du har trykket på tasten.
Espresso? Cappuccino? Eller måske te? Med Optivend er valget dit.
Fordi smag varierer.

OptiVend.

Tastes differ.
OPTIVEND NEXT GENERATION
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FULD AF
SMAG
Hvordan begynder du dagen?
Med en stor cappuccino eller
en lille, stærk espresso? Smag
varierer, når det gælder kaffe.
Og variation gør livet rigere.

+ 	Menuen med drikke har 7 til 12

Med OptiVend kan du vælge
præcis, hvad du har lyst til på
ethvert tidspunkt af dagen.

+ 	Det er nemt at indstille styrken til at passe

drikketaster, der er nemme at
programmere, så valget er altid dit.
+ 	OptiVend rummer fra 1 til 6
ingrediensbeholdere. Flere beholdere
betyder flere valg.
til personlige præferencer, fordi smag
varierer.
+ 	OptiVend har en separat hane til varmt
vand, så te altid smager, som det skal.
+ 	Det fremgår tydeligt, hvad du har valgt.

+ 	Tydelige valgtaster

+ 1 til 6 beholdere

+ 	Tydeligt display og
kaffestyrke der kan indstilles
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HURTIGT
OG NEMT
OptiVend er brugervenlig i enhver
henseende. Den er nem at installere,
styre og vedligeholde.
Vores teknologi og konstruktion
sikrer dig års brug uden problemer.
OptiVend er altid klar til at yde.

+	Tasterne er enkle at betjene, og dit valg
bliver tydeligt vist.
+	OptiVend har en høj kapacitet, og
brygger kop efter kop uden ventetid.
+ 	Med en OptiVend, der kører på 3-fase
strøm (valgfri), kan du brygge kande efter
kande uden nogen ventetid.
+	OptiVend kan installeres alle vegne.
Et eludtag og vandtilslutning er alt, du
behøver. Er der ikke vandtilslutning i
nærheden, er en Stand Alone enhed
tilgængelig (se tilbehør).
+ Genopfyldning er nemt - uden griseri.
+	OptiVend bliver rengjort uden at åbne
maskinen. Nemt og hygiejnisk.
+	OptiVend er præ-programmeret, så
installationen er så nem som plug
and play.
+	Drikke mulighederne er nemme at indstille
og ændre. Det kræver en pinkode for at
undgå utilsigtet genprogrammering.
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ALTID
KLAR
En hurtig kop eller en hel kande
til mødelokalet? OptiVend Next
Generation er altid klar og hurtig
til at brygge store mængder. Så du
behøver aldrig vente længe.
Din kaffe har den rigtige smag
og temperatur hver gang.
Pålidelig teknologi og slidstærk
konstruktion betyder, at OptiVend
vil køre uden problemer i mange
år fremover.

+	OptiVends timer kan indstilles til op
til 3 forskellige perioder på dagen.
+	Energibesparende modus minimerer
strømforbrug, når maskinen er
på standby.
+	Skallen af rustfrit stål er uopslidelig
og kan genbruges.
+	Kogeren er velisoleret for at give
energieffektivitet.

OPTIVEND NEXT GENERATION
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DESIGN
TIL ALLE OMGIVELSER
OptiVend Next Generation er
stærk indvendig og smuk udenpå.
Den er kompakt og fleksibel med
sit eget unikke look.

+	Designet er en kombination af rustfrit stål
med et farvet frontpanel. Det fås i rød, hvid
og sort.
+ OptiVends kompakte størrelse betyder, at
den ikke optager meget plads. Og den

De store taster og LCD displayet
er brugervenlige og indbydende.

passer ind i alle omgivelser.
+	OptiVend fås i forskellige modeller og
versioner: kun til kopper, til termokander og

OptiVends slanke design passer
ind i alle omgivelser: cafeteriaer,
sportsklubber, hoteller, biografer,
spillesteder, hospitaler, skoler og
naturligvis kontorer.
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med flere eller færre drikke muligheder.
+	Displayet og menutasterne er indbydende
og brugervenlige.

TYPER OG
SMAGSVARIANTER
+ Op til 6 beholdere til pulveriserede ingredienser

STORE BEHOLDERE

+ Separate haner til kaffe og varmt vand

Store ingrediensbeholdere giver længere mellem genopfyldninger.

+ Modeller til kopper og termokander
+ Kaffestyrke der kan indstilles
+ STOP tast
+ Intelligent energibesparende modus
+ Rengøringsprogram (på kontrolpanelet)
+ Brugsdisk
+ Indstillelig hastighed på mixer motor

5,1 LITER

2,3 LITER

1,2 LITER

+	Isoleret rustfrit stål med beskyttelse med tørkogning

Kaffe

ca. 1300 g / 640 kopper

ca. 500 g / 250 kopper

ca. 300 g / 150 kopper

+ Indstillelig temperatur

Mælketopping

ca. 3200 g / 265 kopper*

ca. 1350 g / 115 kopper*

ca. 750 g / 65 kopper*

+ Indkapsling i rustfrit stål

Kacao

ca. 3600 g / 200 kopper

ca. 1500 g / 85 kopper

ca. 800 g / 45 kopper

ca. 1900 g / 450 kopper

ca. 1060 g / 245 kopper

Sukker

+ Telemetri kompatibel (EVA DTS)
+	Fås i hvid (RAL 9003), sort (RAL 7021)

Te

ca. 940 g / 235 kopper

Koffeinfri kaffe

ca. 300 g / 150 kopper

og rød (RAL 3001)

*cappuccino

MULIGHEDER
Drikkevarienterne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder.
Justerbar styring gør det nemt at ændre på mulighederne.

MULIGHEDER
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STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER
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JUSTERBARE (AFHÆNGIG AF DE VALGTE INGREDIENSER)


= KRÆVES VALGFRIT SOFTWARE

OPTIVEND s NG
(3 versioner)

OV 11s NG

OV 21s NG

OV 32s NG

+

Passer til kopper

+

Beholdere: maks. 3

+

Drikketaster: 7

+

B 248 x D 501 x H 569 mm

OPTIVEND NG
(6 versioner)

OV 32 NG

OV 43 NG

OV 33 NG

OV 53 NG

OV 42 NG

+

Passer til kopper

+

Beholdere: maks. 6

+

Drikketaster: 12

+

B 409 x D 521 x H 569 mm

OV 63 NG

OPTIVEND TS NG
(8 versioner)
+	Passer til kopper og termokander

OV 11 TS NG

OV 42 TS NG

OV 22 TS NG

OV 43 TS NG

OV 32 TS NG

OV 53 TS NG

OV 33 TS NG

+

Beholdere: maks. 6

+

Drikketaster: 12

+

B 409 x D 521 x H 686 mm

OV 63 TS NG

OPTIVEND s TS NG
(1 version)

OV 11 (s) TS

+

Passer til kopper og termokander

+

Beholdere: maks. 1

+

Drikketaster: 7

+

B 248 x D 501 x H 686 mm

OPTIVEND TL NG
(1 version)
+	Passer til kander, termokander og
pumpekander
OV 11 TL NG

+

Beholder: 1

+

Drikketaster: 12

+

B 409 x D 521 x H 806 mm
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MULIGHEDER
OG TILBEHØR
MULIGHEDER

+	Forskellige betalingssystemer inklusiv

+	Tre-faset strøm (6 kW) øger kapaciteten til

møntmekanisme (MDB).

665 kopper pr. time
+ Kop sporing
+ Kande indstilling
+	Varm og kold hane (køleenhed i underskab)
+ Dit firmalogo på lågen og/eller sidepanelerne

+	Kop sporing gør det kun muligt
at betjene, når der er en kop eller
en kande.

TILBEHØR
+ Underskab (bordplade valgfri)

+	Underskab

+ Stand-alone sæt (pumpe med vandtank)

Nyttigt til opbevaring af

+	Vandfilter til minimal vedligeholdelse

ingredienser til genopfyldning,

+	Termokander i fem forskellige størrelser

sukker, mælk og piskere. Bagpanel

(1,5 l, 1,85 l, 2,0 l og 2,1 l)
+ Kopholder

er forsænket for at gøre plads til
tilslutninger og eventuelt et filter.

+ Fuld pakke af rengøringsprodukter

+	Vandfilter

+	Termokander

Filtrering reducerer riskoen for

Animo tilbyder et bredt sortiment

tilkalkning, så din maskine fortsat

af isolerede kander i rustfrit stål til

kan køre uden problemer med kaffe

varme drikke.

i bedste kvalitet.
+	Stand-alone sæt
+	Kopholder

Ingen vandforsyning? Brug Flojet

Kopholder i rustfrit stål, passer til

vandpumpen. Det komplette sæt

forskellige størrelser kaffekopper.

består af en pumpe, vandtank og

Passer til vægmontering.

6 meter forbindelsesslange, som let
kan installeres i underskabet.
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TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
+	Bryggetid, kop (120 ml): 5-12 sekunder
Bryggetid, kande (1,5 l): ca. 60 sekunder
+	Kapacitet pr. time: 360 kopper (120 ml) / 40 liter varmt vand
+ Anslået strøm: 230V / 50-60Hz / 3275W
+ Justerbar kopplatform: 100-155 mm
+	Maks. hane højde: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm
+	Varmtvandsbeholders kapacitet: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, rustfrit stål
element, beskyttelse mod tørkogning
+	Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB)
+ Vandtilslutning: ¾”

OPTIVEND NG

OPTIVEND TS / TL NG

Alle dimensioner er i millimeter.

SET FRA SIDEN

SET FRA OVEN

421
387
236

686

569

745

100 -155
235

118

TL+120
409
487

521

OPTIVEND s NG

OPTIVEND s TS NG

SET FRA SIDEN

SET FRA OVEN

421
224
236

569

583

686

118

100 -155
235

248

501

325
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Vi fremstiller kaffeudstyr og automater i premium
kvalitet - brugervenlige maskiner, som er slidstærke og
nemme at vedligeholde.
Vores maskiner leverer et bredt sortiment af friske,
varme drikke hele tiden. Alt fra friskkværnet espresso,
cappuccino eller latte macchiato til te,
varm chokolade og instant suppe.
Vi har været i branchen i mere end 68 år i mere end
75 lande verden over. Fordi god kaffe kræver en
god maskine. Og en god maskine kræver erfaring,
ekspertise og dedikation.

DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU/OPTIVEND

Animo B.V.

Autoriseret Animo Forhandler

Hovedkvarter
Assen - Nederlandene
Salg Nederlandene

Kaffeklar ApS

Eksportafdeling

Leopardvej 2

info@animo.nl

7700 Thisted

+31 (0)592 376 376

+45 24214970
info@kaffeklar.dk

Animo B.V.B.A.

www.kaffeklar.dk

Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308
Animo France
Frankrig
+33 (0)380 250 660
Animo GmbH
Tyskland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250
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info@animo-france.fr

