Animo
Waterkoelers
Heerlijk, koel, fris en zuiver water
op ieder moment van de dag

Animo OptiCool
Animo OptiCool
Een heerlijk, verkoelend glas water biedt een aangename
verfrissing voor de mens. Met de OptiCool is ’s werelds
bekendste dorstlesser altijd binnen handbereik. Ideaal voor
op kantoor, in een wachtruimte, een sportcentrum, in de
horeca ……..
Heerlijk koel, fris en zuiver water

Watercooler voor kannen

Met de OptiCool biedt Animo op ieder moment van de dag heer-

Speciaal voor het vullen van kannen

lijk koel, fris en zuiver water. De OptiCool is een watercooler welke

heeft Animo® de OptiCool TS. Deze cooler

u eenvoudig aansluit op de waterleiding. Hierdoor beschikt u con-

beschikt over een opklapplateau waardoor ook

tinu over gekoeld water. De OptiCool is uitgerust met een directe

glazen eenvoudig gevuld kunnen worden.

®

koeling via aluminiumblok waardoor invloeden van buitenaf nagenoeg worden uitgesloten en de kwaliteit van het water optimaal is.

OptiCool samengevat

Door middel van een filter kunnen eventueel aanwezige chloorres-

• Altijd heerlijk, fris en zuiver water

ten en andere bijsmaken uit het water worden verwijderd. Het tillen

• Temperatuur instelbaar van 2 - 12 °C

van zware waterflessen en het op voorraad houden van deze fles-

• Duurzame kwaliteit; RVS 18/9

sen behoort nu tot het verleden. Met de OptiCool bespaart u op

• Compact formaat

de aanschafkosten en opslagruimte van waterflessen.

• Eenvoudige installatie en bediening
• Mogelijkheid voor het vullen van kannen en

Water is leven

flesjes (OptiCool TS)

Water is belangrijk voor een gezond leven.

• Directe aansluiting op de waterleiding

Water houdt het lichaam fit, reinigt het

• Overal inzetbaar

lichaam en houdt de huid gezond.

• Weinig onderhoud

Daarnaast zorgt water voor een beter uit-

• Tillen van zware waterflessen niet meer nodig

houdingsvermogen en voor meer energie.

• Ideaal in combinatie met Animo® OptiVend voor
warme dranken

Opties en accessoires
-

Waterfilter voor optimale smaak

-

Onderkast

-

Stand-alone set bestaande uit pomp met watertank

-

Bedrijfseigen branding op deur en/of zijpanelen

OptiCool TS
Artikelnummer

OptiCool

OptiCool

OptiCool TS

10445

10440

Uitgiftsnelheid

2,5 sec./glas

2,5 sec./glas

Uurcapaciteit gekoeld water *

ca. 10 liter

ca. 10 liter

(ca. 80 glazen à 120 ml.)

(ca. 80 glazen à 120 ml.)

Opstarttijd

ca. 9 min.

ca. 9 min.

Temperatuur instelbaar

2°C - 12°C

2°C - 12°C

Aansluitwaarde

1N~230V/50Hz/225W

1N~230V/50Hz/225W

Wateraansluiting

3/4”

3/4”

Afmeting (B x D x H)

226 x 490 x 580 mm

226 x 490 x 580 mm

Aftaphoogte

118 mm

267 mm

* ingangstemperatuur 20° C
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