
Compacte machine voor  
heerlijke cappuccino

•  Smaak als beste getest
•  Cappuccino met échte melk
•  Compact, overal te plaatsen
•  Met of zonder vaste wateraansluiting
•  Snel en eenvoudig te reinigen 

Douwe Egberts
Cafitesse 60



Kwaliteit en kwantiteit

Eigentijds vormgegeven

Lekkere cappuccino L0
3
5

Douwe Egberts
Cafitesse 60

De lekkerste koffievariaties
Cappucino met echte melk. Met één druk op de knop bereidt de Cafitesse 60 
een heerlijke cappuccino met echte melk.
Variatie. Met de Cafitesse 60 heeft u alles in huis: Zwarte koffie, café crème,  
cappuccino, café au lait, espresso, heet water voor thee of soep en een optie  
om kannen te plaatsen.
Beste smaak. Bij smaaktesten met concurrerende koffiesystemen komt  
Cafitesse koffie van Douwe Egberts steeds als beste uit de bus.

Overal inzetbaar
Met of zonder vast waterreservoir. Dankzij de keuzemogelijkheid voor een 
vaste wateraansluiting (Cafitesse 61) of afneembaar waterreservoir (Cafitesse 60) 
is deze machine op elke plek te gebruiken.
Compact. De Cafitesse 60 is handzaam en flexibel. Er is altijd wel een plekje voor 
te vinden. 
Eigentijdse vormgeving. Met zijn moderne materialen en ronde vormen past de 
Cafitesse 60 in ieder interieur.

Snelheid
Per kop. In circa 9 seconden staat uw kop koffie klaar.   
Per kan. Een kan koffie zetten vraagt niet meer dan één minuut.
  
Betrouwbaar
Degelijk. De Cafitesse 60 bestaat uit hoogwaardige onderdelen. Dit levert  
een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur op.
Zelfbediening. De Cafitesse 60 is degelijk en eenvoudig te bedienen.  
Prettig ook in zelfbedieningsituaties.
HACCP. Cafitesse levert gegarandeerd een constante kwaliteit koffie en past  
dus in elk HACCP-systeem.  

Gebruiksvriendelijk
Schoon. Door het ontbreken van koffiefilters en residu zijn de machines  
eenvoudig en snel schoon te maken. 

Display. Een geavanceerd en gebruiksvriendelijk display geeft aan wanneer de 
machine bijgevuld of schoongemaakt moet worden. Beide handelingen zijn in een 
handomdraai gebeurd. Zo bespaart u tijd en geld.

Overzicht variatiemogelijkheden 
Op de machine zitten vier knoppen die naar keuze worden ingedeeld. Dit hangt af 
van de ingrediënten waar u voor kiest. De machine beschikt over een aparte uitgifte 
van heet water. Onderstaande tabel geeft de mogelijke ingrediëntencombinaties aan.

Altijd verse koffie, in vele variaties
Met de Cafitesse 60 komt u eenvoudig tegemoet aan de wens van uw medewerkers, namelijk échte cappuccino op het werk.  

De machine biedt een ruime keuze aan heerlijke koffievariaties bereid met échte melk. De Cafitesse 60 is daarbij een compact  

en betrouwbaar apparaat. Kortom, een veelzijdig systeem, geschikt voor locaties tot 25 personen.

TECHniSCHE infOrMATiE

Koffiecontainer 1 pak Cafitesse koffie à 1,25 L en 1 pak Cafitesse melk à 0,75 L

Capaciteit  140 koppen per uur  

Verbruik 

   1,25 liter koffie 240 kopjes

   0,75 liter melk 53 cappuccino’s

Bewaarcondities ingrediënten

   Koffie 6 weken in de koeling van de machine, 1 jaar bij -18°C in vriezer

   Melk 1 week in de koeling van de machine, 6 maanden bij 2-22°C

Waterreservoir (Cafitesse 60) 2,9 liter

Vaste wateraansluiting  Ø 15 mm 

(Cafitesse 61) 

Warmhoudkan (inclusief) Inhoud ca. 0,9 liter, past onder apparaat

Afmetingen (hxbxd) 715 (+185) x 420 (+180) x 400 (+200) mm

Gewicht (leeg) 27 kg   

Elektriciteit 2140 W; 10 A; 220/230 V
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OVErZiCHT VAriATiEMOGELijKHEDEn

Koffie-Melk  Zwarte koffie, cappuccino, café crème, espresso, café au lait, heet water 

Koffie-Koffie Zwarte koffie, espresso, café crème, heet water

Decaf Koffie-Melk Zelfde variaties als bij koffie-melk, met decaf koffie

Decaf Koffie-Koffie  Zelfde variaties als bij koffie-koffie, zowel gewone koffie als decaf koffie


