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OptiVend Touch
Instant tilfredshed.

				GØR DIG KLAR TIL
DIN NÆSTE FORNØJELSE

Hvorfor vente på din kaffe, når den
altid kan være klar, når du er?
Animos nye OptiVend Touch
skænker din varme yndlingsdrik på
7 sekunder – når som helst i løbet af dagen.
Espresso? Cappuccino? Te?
Kakao eller suppe? OptiVend Touch
er altid klar til din næste fornøjelse.

OptiVend Touch.
Instant tilfredshed.

OptiVend Touch
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TILFREDSHED MED
HØJHASTIGHED
Uanset om det er en cappuccino eller
en stærk espresso: forskellig smag giver
farve til livet. Med OptiVend Touch
kan du vælge nøjagtigt, hvad du vil
have, når du vil have det.

+ Flere beholdere betyder flere valgmuligheder.
OptiVend har plads til 1 til 4 beholdere til
øjeblikkelige ingrediensbeholdere.
+ Hver kop har den samme mængde kaffe
med et perfekt lag af skum.
+ En frisk kop kaffe på 7 sekunder
+ Juster nemt hvor stærk kaffen er, så den
passer til dine personlige præferencer.
+ OptiVend har en separat hane til varmt vand,
så te smager altid som det skal.
+ Justerbar blanderhastighed for den perfekte
kopkvalitet.

OptiVend Touch
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ALTID LIGE
VED HÅNDEN
OptiVend Touch er brugervenlig på alle måder. Den er nem
at installere, betjene og vedligeholde. Vores teknologi og
konstruktion sikrer mange års ubekymret brug. OptiVend
Touch er altid helt klar.
+ Med en OptiVend, der kører på to- eller
trefaset strøm (valgfri), kan du lave kande efter
kande uden nogen ventetid.
+ OptiVend har en høj effekt og kort ventetid,

+ LED-lys ved stikkontakten
+ Drikkeindstillinger kan nemt indstilles og
ændres. Der påkræves en pinkode for at
undgå utilsigtet omprogrammering.

OptiVend skænker kop efter kop uden

+ Brugervenlig support på skærmen.

problemer.

+ Nem at genopfylde.

+ OptiVend kan installeres hvor som helst:

+ Nem og hygiejnisk rengøring ved minimalt

alt hvad du behøver er en stikkontakt og

nedetid uden behov for at åbne maskinen.

vandforsyning. Ingen vandforsyning? Se vores
enkeltstående sæt (se tilbehør).

OptiVend Touch

4

HOLDBAR KVALITET PÅ
DEN HØJESTE HASTIGHED
En hurtig kop eller en hel termokande til mødelokalet?
OptiVend Touch er altid klar og hurtig til at producere store
mængder – lige til smag og temperatur. Pålidelig teknologi
og holdbar konstruktion betyder, at OptiVend Touch kører
problemfrit i de kommende år.

+ Kapacitet pr. time op til 150
liter/1.250 kopper.
+ Udtag til en enkelt kop eller til to
kopper eller termokander samtidig.
+ Bryg 2 to-liters termokander kaffe
på 77 sekunder eller 2 × 2

+ Den nye OptiVend High Speed Duo Touch skænker en kop kaffe på bare 5 sekunder.

termokander på 160 sekunder.

+ Optivend Touch kan justeres til tre forskellige tidsindstillinger.
+ Energisparefunktion minimerer strømforbruget, når den er på standby.
+ Det indre er af rustfrit stål og kan ikke ødelægges samt fuldstændig genanvendeligt.
+ Kedlen er godt isoleret for energibesparelse.
+ Energimærke A+.

I situationer, hvor kapacitet og hastighed er vigtig, har vi udviklet
Animo OptiVend High Speed Duo Touch med to separate udtag.
Bryg to kander – eller kopper – kaffe på samme tid med et tryk på
én knap. Vil du helst have varmt vand eller kakao eller
cappuccino? OptiVend High Speed Duo Touch fås med 2 til 4
instant ingrediensbeholdere.
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PASSER TIL
ETHVERT MILJØ
Kraftig på indersiden, smuk på ydersiden.
OptiVend Touchs kompakte størrelse
betyder, at den ikke tager meget plads.
Og den hører til i enhver indretningsstil
og miljø:

+

Designet kombinerer et rustfrit stål interiør med
sort kabinet. Frontpanelet kommer i grønt, hvidt
eller sort.

+

OptiVend Touch fås i forskellige modeller og
versioner: kun til kopper, til termokander
og med to udtag til to drikke på én gang

Kafeterier

Spillesteder

Sportsklubber

Hospitaler

Hoteller

Skoler

Teatre

Kontorer

(DUO-modeller).
+

Displayet og menuen er indbydende

+

og brugervenlige.

OptiVend Touch
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FORBUNDET FOR
OPTIMERING
OptiVend Touch tilbyder omfattende muligheder for
(kommerciel) beskeder på skærmen – selv mens der brygges.
Flere muligheder for baggrundsfarven på displayet.
OptiVend Touch er forberedt på en telemetri-forbindelse, der
giver mulighed for at overvåge dens ydeevne på afstand.
Dataene kan bruges til at analysere og optimere drifter og til
at forhindre unødvendige servicebesøg.
+ Få indsigt i brugeradfærd og indtægter.
+ Se centraliserede data på alle kaffemaskiner i dit netværk.
+ Velegnet til planlægningsværktøjer til at forudsige tendenser.
+ Brug planlægningsværktøjer og forudsig tendenser.
+ EVA DTS / MDB / DEX-UCS.
+ USB/SD-tilslutning.

OptiVend Touch
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DEDICATED
TO EVERY CUP
En perfekt kop kaffe
begynder med en
perfekt maskine.
Og en perfekt maskine er et spørgsmål
om viden, erfaring og dedikation.
Vi bruger kun de bedste materialer, der
ikke bare ser elegante ud, men også er
bæredygtige. Vores komponenter af høj
kvalitet garanterer en hurtig og
velfungerende maskine i lang tid.
Vi har været ISO 9001-certificeret
siden 1994. Disse er vores
fokusområder med hensyn til
produktionen af vores kaffemaskiner:
+ God smag.
+ Pålidelig ydeevne.
+ Nem at bruge og vedligeholde.
+ Bæredygtighed.
+ Flot design.
+ Lang levetid.

OptiVend Touch
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MENUER
OG INDSTILLINGER
+ Op til 4 beholdere for pulveriserede ingredienser. + Brugstæller.

MULIGHEDER

+ 24 let programmerbare drikkevarer.

+ Justerbart omdrejningstal for blandermotor.

Drikkevarienterne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder.

+ Separate haner til kaffe og varmt vand.

+ Isoleret kedel i rustfrit stål med automatisk

Justerbar styring gør det nemt at ændre på mulighederne.

+ Modeller til kopper og termokander.

slukkefunktion.

+ Justerbar kaffestyrke.

+ Justerbar temperatur.

+ STOP-knap.

+ Telemetri-kompatibel (EVA DTS / MDB /

+ Smart energisparefunktion.

DEX-UCS).

+ Rengøringsprogram.

+ Fås i hvid, sort, grøn.

MULIGHEDER
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32s
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Kaffe med mælk
Espresso

ü

ü

Cappuccino
Latte Macchiato

STORE BEHOLDERE
Store ingrediensbeholdere giver længere mellem genopfyldninger.
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Koffeinfri kaffe
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Te
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Espresso Choc

Kaffe med sukker
1,2 LITER

ü (2×)

Kaffe Choc

Wiener Melange

2,3 LITER

42 (TS) HS

Chokolade mælk

Varmt vand (kande)

5,1 LITER

22 (TS) HS

Dobbelt Espresso

¤

¤
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¤

Kaffe

ca. 1300 g / 640 kopper

ca. 500 g / 250 kopper

ca. 300 g / 150 kopper

Chokolade

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤



Mælketopping

ca. 3200 g / 265 kopper*

ca. 1350 g / 115 kopper*

ca. 750 g / 65 kopper*

Suppe

¤

¤















 (2×)

 (2×)

(2×)

 (2×)

Kacao
Sukker

ca. 3600 g / 185 kopper

ca. 1500 g / 85 kopper

ca. 800 g / 45 kopper

Varm mælk

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ca. 1900 g / 450 kopper

ca. 1060 g / 245 kopper

Koldt vand

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

Te

ca. 940 g / 235 kopper

Koffeinfri kaffe

ca. 300 g / 150 kopper

ü



STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER  

¤

JUSTERBARE (AFHÆNGIG AF DE VALGTE INGREDIENSER)  



KRÆVES VALGFRIT SOFTWARE

*cappuccino
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MODELLER
OG MENUER
OPTIVEND S TOUCH

OPTIVEND S TS TOUCH

(3 versioner)

(1 version)

+ Passer til kopper.
+ Beholdere: maks. 3.

+ Passer til kopper og termokander.
OV 11s

OV 21s

+ Beholdere: maks. 1.

OV 32s

+ B 248 × D 500 × H 569 mm.

+ B 248 × D 500 × H 686 mm.

+ Bryggetid for kaffe: 11 sekunder.

+ Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.

OPTIVEND TOUCH

OPTIVEND TL TOUCH

(4 versioner)

(2 versioner)

+ Passer til kopper.
+ Beholdere: maks. 4.

OV 11 (s) TS

+ Velegnet til kopper, termokander
OV 32

OV 33

OV 42

OV 43

og pumpetermokander.

+ B 409 × D 520 × H 569 mm.

+ Beholdere: maks. 2.

+ Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.

+ B 409 × D 520 × H 806 mm.

OV 11 TL

OV 22 TL

OV 22 TS
HS DUO

OV 42 TS
HS DUO

+ Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.

OPTIVEND TS TOUCH

OPTIVEND HS DUO TOUCH

(6 versioner)

(2 versioner)

+ Passer til kopper og termokander.
+ Beholdere: maks. 4.
+ B 409 × D 520 × H 686 mm.

+ Velegnet til 2 kopper og 2 termokander.
OV 11 TS

OV 22 TS

OV 32 TS

+ Bryggetid for kaffe: 7 sekunder.

+ Beholdere: maks. 4.
+ B 248 x D 500 x H 686 mm.
+ Bryggetid for kaffe: 5 sekunder.

OV 33 TS

OV 42 TS

OV 43 TS

OptiVend Touch
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ENESTÅENDE
FUNKTIONER
+ Skærmbesked, når beholderen (næsten) er tom.
+ Brugervenlig support på skærmen.
+ Nemt at stryge den trykfølsomme skærm med intuitiv brugergrænseflade.
+ Blandersystem med justerbar blanderhastighed (RPM) for fremragende
mælkeskum.
+ Styrke (også for mælk og sukker).
+ Brugstæller.
+ Isoleret kedel i rustfrit stål.
+ Separat hane med varmt vand
f.eks. til te.

+ Indbydende LED-lys ved udtaget
for nem placering af koppen.

+ Velegnet til mange kopstørrelser.
+ USB- og SD-korttilslutning.
+ Ernæringsinformation på skærmen.
+ Drypbakke: nem tilslutning til afløbsslangen.
+ Mulighed pr. kop: kaffe eller koffeinfri.

+ Forskellige muligheder for
baggrundsfarve på displayet.

+ Firmalogo, billede eller
reklame som pauseskærm.

+ Hurtigt og nemt
rengøringsprogram.

OptiVend Touch
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MULIGHEDER
		OG TILBEHØR
MULIGHEDER

+ Vandfilter

+ Stand-alone sæt

+ Flere strømfunktioner.

Filtrering reducerer riskoen for

Ingen vandforsyning? Brug Flojet

+ Kopregistrering. (Gælder ikke for HS DUO)

tilkalkning, så din maskine fortsat

vandpumpen. Det komplette sæt

+ Termokandetilstand

kan køre uden problemer med

består af en pumpe, vandtank og

+ Udtag for varmt og koldt vand (køleenhed i underskab).

kaffe i bedste kvalitet.

6 meter forbindelsesslange, som let

+ Nedsænkningspumpe.

kan installeres i underskabet.

+ Dit firmalogo på displayet.
+ Kopholder
TILBEHØR
+ Underskab (bordplade valgfri).

+ Underskab

Kopholder i rustfrit stål, passer til

Nyttigt til opbevaring af

forskellige størrelser kaffekopper.

ingredienser til genopfyldning,

Passer til vægmontering.

sukker, mælk og piskere. Bagpanel

+ Selvstændigt sæt (pumpe med vandtank).

er forsænket for at gøre plads til

+ Vandfilter for reduceret vedligeholdelse..

tilslutninger og eventuelt et filter.

+ Termokander i fire forskellige størrelser
(1,5, 1,85, 2,0 og 2,1 liter).
+ Kopdispenser
+ Fuld pakke med rengøringsprodukter.
+ Vandbeholder på 8,2 liter.

+ Koppositionering

+ Termokander

Ideel til steder med selvbetjening.

Animo tilbyder et bredt sortiment af isolerede

Nem montering på bakken.

kander i rustfrit stål til varme drikke.

+ Anordning til betalingssystemer.

+ Nedsænkningspumpe

+ Kopregistrering

OptiVend Touch forberedt med en

Tillader kun betjening, når der er en

ekstra mulighed for tilslutning til en

kop eller termokande.

nedsænkningspumpe.

OptiVend Touch
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MULIGHEDER
		OG TILBEHØR

VANDBEHOLDER
+ Kapacitet på 8,2 liter. (5,2 liter filteret).
+ En Brita Maxtra.
+ Filter inkluderet (100 liter/4 uger).
+ Dør, der kan låses.

ANORDNING TIL BETALINGSSYSTEMER
+ Møntmekanisme (med eller uden veksler) eller
kontaktløse betalingssystemer).
+ OptiVend kan tilsluttes mange betalingssystemer
(MDB).
+ Muligheder tilgængelige efter anmodning.

KOPDISPENSER
+ Bordplade-kopdosering med 3 kopdispensere.
Nemt at justere til kopstørrelse Ø 60-90 mm.
+ Udstyret med automatisk koppressemekanisme
og aftagelig ingrediens-æske på toppen.
+ Kapacitet: ca. 3 × 50 kopper (30 cm).
+ Farve: sort.
+ Mål: B 140 × D 375 × H 570 mm.

OptiVend Touch
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TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
+ Bryggetid, kop (120 ml): 5-12 sekunder.

OPTIVEND TOUCH

+ Bryggetid, termokander (1,5 l): ca. 60 sekunder.

Alle dimensioner i mm.

OPTIVEND TS TOUCH

SET FRA SIDEN

SET OVENFRA
387

119

rustfrit stål element, beskyttelse mod tørkogning.
+ Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB).

355

+ Varmtvandsbeholders kapacitet: 2,7 l (OVs) / 5,5 l,

686

+ Maks. hane højde: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm.

235

569

+ Justerbar kopplatform: 100-155 mm.

100-155

9675W.

409

409

409

520

747

+ OptiVend High Speed Duo Touch fås med 6475W og

806

+ Anslået strøm: 230V / 50-60Hz / 3275W*.

100-155

237

+ Kapacitet pr. time: 360 kopper(120 ml) / 40 liter varmt vand.

OPTIVEND TL TOUCH

502

OPTIVEND S TS TOUCH

SET OVENFRA

SET OVENFRA

387

248

747
340

409

235

585

236

686

101-156

569

500

SET FRA SIDEN

225

119
248

OPTIVEND
TS HS DUO TOUCH

124

SET FRA SIDEN

237

OPTIVEND S TOUCH

237

+ Vandtilslutning: ¾".

520

502

*andre strømudførelser efter anmodning

OptiVend Touch
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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.

Animo B.V. Hovedkvarter

Vi har været i branchen i mere end 70 år i mere end 100 lande verden over. Fordi
god kaffe kræver en god maskine. Og en god maskine kræver erfaring, ekspertise
og dedikation.

+31 (0)592 376 376

Assen – Nederlandene
Salg Nederlandene
Eksportafdeling
info@animo.nl

Animo B.V.B.A.
Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308
Animo France
Frankrig

DEDICATED TO EVERY CUP
WWW.ANIMO.EU

info@animo-france.fr
+33 (0) 3 80 25 06 60
Animo GmbH
Tyskland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250
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