Bean-toCup
optimized
Animo introduceert de nieuwe OptiBean

De nieuwe standaard in Bean-to-Cup

De OptiBean van Animo

Animo heeft een nieuwe invulling gegeven aan het begrip Bean-to-Cup. Het resultaat: de
OptiBean. Een machine met smaak. Onderscheidend in design, betrouwbaar in techniek.
Voor de beste koffie die u maar kan schenken. Elk kopje versgezet met een heerlijk crèmelaagje. De basis voor vele koffievariaties. Eenvoudig te bedienen, makkelijk te onderhouden.
Van roestvrij staal, dus duurzaam. De OptiBean van Animo. De nieuwe standaard in Bean-to-Cup.

Pure koffiebeleving
Wie met de OptiBean werkt, voelt zich even barista. Animo’s nieuwste automaat staat voor
pure koffiebeleving. De koffiebonen worden gemalen waar u bij staat. Het espressosysteem
maakt koffie in elke gewenste sterkte. Het resultaat is een heerlijke verse bonenkoffie voor
de echte koffiegenieters. Buon caffè!

Eenvoudig te bedienen
De OptiBean staat voor bedienings- en gebruiksgemak in al zijn eenvoud. Eén druk op de
knop is goed voor een van de vele koffievariaties: espresso, cappuccino, caffè latte, latte
macchiato... Net zo gemakkelijk schenkt de OptiBean verschillende instantproducten, zoals
melk en chocola. En schoonmaken is heel eenvoudig.

Betrouwbare techniek
De OptiBean is gemaakt van kwaliteit. De grinder is Swissmade, het espressosysteem
uiteraard Italiaans. De hoogwaardige rotatiepomp zorgt voor een perfecte crèmelaag.
Samen de garantie voor koffie precies op smaak. De OptiBean is uitvoerig getest.
Door en door betrouwbaar, klaar voor intensief gebruik.

Smaakmakend design
Strak, eigentijds en robuust. Ook in design is de OptiBean de nieuwe standaard in Bean-to-Cup.
De machine is herkenbaar Animo: modern roestvrij staal met subtiele details. Zoals de OptiLight
(LED) verlichting – geheel naar eigen wens in te stellen. Ontworpen met gevoel voor smaak.

Duurzame keuze
Roestvrij staal is niet alleen onverwoestbaar, maar ook volledig recyclebaar. Alle componenten van
de OptiBean zijn van hoogwaardig materiaal en hebben een lange levensduur. Bovendien let
Animo standaard op het energieverbruik (A+) van elke machine. Zo levert de geïsoleerde roestvrijstalen
drukboiler een besparing tot 50%. De zelfdenkende Energy Save Mode zorgt voor minder energiegebruik als er even geen koffie wordt gezet. De OptiLight (LED) verlichting is energiezuinig. Dat mag u ook
verwachten van een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Animo
Anytime
Animo schenkt koffie, op elk moment. Veeldrinkers, fijnproevers, laatwerkers en vroege
vogels vertrouwen op de bedrijfszekere machines. Gemakkelijk in gebruik en met een uiterst
lange levensduur. Al meer dan 60 jaar is Animo specialist in hoogwaardige koffiezetsystemen
en automaten voor professioneel gebruik. In binnen- en buitenland. So, coffee anyone?

Animo staat voor koffie in al zijn puurheid. In essentie teruggebracht tot één woord:
gebruiksgemak. Dat merkt u aan onze apparaten: snel, eenvoudig en gemakkelijk.
Hoeveel koffie u ook wilt schenken, op welke tijd of plaats, Animo zorgt voor het perfecte
kopje. Met daarbij de wetenschap van onze ervaring, deskundigheid, betrouwbaarheid
en servicegerichtheid. Animo. Coffee Convenience.

OptiBean in detail
• dubbele uitloop: voor de echte espresso beleving
• aparte heet en/of koud wateruitloop: voor een puur
kopje thee
• verstelbaar kopjesplateau
• ook geschikt voor thermoskannen en hoge latte
macchiato glazen
• eenvoudig vullen van bonen- en instantcanisters
• bonencanister die tot kort voor bijvullen zichtbaar vol lijkt
• sleutelschakelaar voor het vullen van thermoskannen
• grote afvalbak voor koffieresidu
• signalering van volle afvalbak en lekbak
• 2 kopjes tegelijk zetten (gebeurt in 2 brew cycli)

OptiBean Specificaties
Inhoud OptiBean 2 (XL) (2 canisters)

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de

• Bonencanister: 1500 gr

ingrediënten die u per canister kiest. De flexibele

• Topping/melk: ca. 2000 gr/3,8 l of

besturing maakt het mogelijk de keuzemogelijk-

Chocolade: ca. 2000 gr/3,8 l
Inhoud OptiBean 3 (XL) (3 canisters)

2

heden eenvoudig aan te passen.
2

3

Artikelnummer

1000620

1000622

• Chocolade: ca. 850 gr/1,6 l

Brewer inhoud

6,5 - 9,5 gr.

6,5 - 9,5 gr.

Aantal instant canisters

1

2

Voor beide uitvoeringen geldt

Aantal mixers

1

1

• Bonencanister: 1500 gr
• Topping/melk: ca. 850 gr/1,6 l

• Espresso zetsysteem
• Koffiemolen met keramische maalschijven
• Bonencanister
• Zettijd koffie (120 ml): 25 - 30 sec.
• Compact formaat: 402(b) x 564(d) x 790(h) mm
• Aansluitwaarde: 220-240V/50-60Hz/2275W
• Gescheiden uitgifte van koffie en heet water
• Verstelbaar kopjesplateau: 60 - 115 mm
• Max. aftaphoogte: 167 mm
• Eenvoudig te bedienen
• Sterkteregeling
• STOP toets
• OptiLight
• Intelligente energiebesparende modus
• Reinigingsprogramma
• Verbruiksregistratie
• Rotatiepomp (Procon) 10 bar
• Water aansluiting ¾”
• Geïsoleerde RVS boiler
Opties
• Muntmechanisme (nri)
• Muntwisselaar (nri)
• Koud water
Accessoires
• Waterfilter
• Koppenwarmer
• RVS Bekerdispenser
• Onderkast
• Stand alone set

OptiBean

OptiBean

2 XL

3 XL

Artikelnummer

1002253

1002255

Brewer inhoud

9,5 - 13,4 gr.

9,5 - 13,4 gr.

Aantal instant canisters

1

2

Aantal mixers

1

1

Keuzemogelijkheden

2

3

Koffie

3

Koffie melk
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie choc
Chocolade
Wiener melange		
Heet water
Espresso choc
Decafé
Thee
Koffie suiker
Hete melk
Chocolade melk

Energie

Dubbele espresso

Model

Koud water

Laag verbruik

A++
A+

= standaard instelling af fabriek
= instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)
= kannen vullen

Koffieautomaten

Fabrikant

A

OptiBean

A+

B
C
D
E
F
G
Hoog verbruik
Totale energieverbruik

136 wh/L

Gemeten bij

30 L/24h

Aantal kopje in ml.

257 cups/117 ml

Energieverbruik in standby stand 682 wh/24h
Norm; EVA - Energy Measurement
Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)

Animo B.V.
Hoofdkantoor
Assen - Nederland
Verkoop Nederland
Afdeling Export
Tel. +31 (0)592 376 376
Animo B.V.B.A.
België
Tel. +32 (0)33 130 308
Animo France
Frankrijk
Tel. +33 (0)380 250 660
Animo GmbH
Duitsland
Tel. +49 (0)541 971 250

www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment
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