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   Cafitesse Quantum 
       Kwaliteit in elke  
     gewenste kwantiteit



Met de nieuwe Cafitesse Quantum serie biedt Douwe Egberts u een opvolger van de uiterst succesvolle 

NG serie die er net zo smaakvol uitziet als de koffie die hij voor u creëert. Naast de nieuwe, frisse uitstraling 

heeft het systeem ook een nieuwe naam die de voordelen nog meer benadrukt: Cafitesse Quantum serveert 

u binnen enkele seconden heerlijke koffie in grote hoeveelheden, zelfs tijdens de drukste momenten van de 

dag. Het unieke systeem biedt u bovendien de zekerheid dat iedere kop koffie van dezelfde hoge kwaliteit 

is. Het zeer gebruiksvriendelijke Cafitesse Quantum systeem is gemakkelijk te onderhouden en bij te vullen, 

garandeert u optimale hygiëne en is zeer energiezuinig. Zo biedt Cafitesse u meer dan goede koffie.

Hoge 
capaciteit

Constant
hoge kwaliteit

Hoge 
snelheid



Om tegemoet te komen aan de voorkeuren van elke koffiedrinker is 

er een exclusieve selectie van zorgvuldig samengestelde melanges 

beschikbaar, speciaal voor de Cafitesse machines. 

Deze verschillende melanges, met hun grote verscheidenheid aan geuren en 

smaaksensaties, leveren een uitgebreid palet van koffiesoorten. Van 100% Arabica 

en UTZ gecertificeerde koffie tot cafeïnevrije koffie of een unieke melange die op 

kamertemperatuur bewaard kan worden. Om het aanbod compleet te maken biedt 

Cafitesse bovendien ook nog Cacao als optie voor de Cafitesse Quantum 120 en de 

mogelijkheid om thee te serveren op de Cafitesse Quantum 110 en 300.

   Kwaliteit
in vele 
      smaken



Het gemak van simpele, intuïtieve bediening in combinatie met 

zorgeloos onderhoud maakt Cafitesse Quantum heel eenvoudig  

in het gebruik. 

Het slim ontworpen systeem zorgt voor optimale hygiëne en het bijvullen van de 

machines is kinderspel. Doordat het schoonmaken van Cafitesse Quantum enorm 

eenvoudig is, kost het u bovendien nauwelijks tijd. Kortom: veel gemak en weinig 

onderhoud. En dus meer tijd om te genieten van een heerlijk kopje koffie terwijl u zich 

weer even helemaal op kunt laden.

  Het 
ultieme 
   gemak
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alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.

Cafitesse 
Quantum 110

Cafitesse 
Quantum 120

Cafitesse 
Quantum 300

Aantal gebruikers 35-50 35-50 40-80

Zetsnelheid zwarte koffie 3,5 sec/kop - 23 sec/kan (1,5 L) 8 sec/kop - 40 sec/kan (1,5 L) 4 sec/kop - 23 sec/kan (1,5 L)

Capaciteit per uur (230 V) 300 kopjes per uur 300 kopjes per uur 300 kopjes per uur

Capaciteit per uur (400 V) 650 kopjes per uur 650 kopjes per uur 650 kopjes per uur

Inhoud Cafitesse ingrediënt 1,25 L / 2 L 1,25 L / 2 L 1,25 L / 2 L

Afmetingen (hxbxd) 770x260x521 850x260x521 771x351x550

Benodigde ruimte 1280x490x620 1280x490x620 1200x550x575

Gewicht (leeg) 31 kg 34 kg 36,5 kg

Electriciteit 230 V - 3,4 kW 
400 V - 8,4 kW

230 V - 3,4 kW
400 V - 8,4 kW

230 V - 3,4 kW
400 V - 8,4 kW

Bekeruitgifte/ -capaciteit Nee Nee Nee

Wateraansluiting Vast Vast Vast

Sterkte instelbaar Ja Ja Ja

Volume instelbaar Ja Ja Ja

Opties Uw vertegenwoordiger vertelt u graag  
over de mogelijke opties

Uw vertegenwoordiger vertelt u graag  
over de mogelijke opties

Uw vertegenwoordiger vertelt u graag  
over de mogelijke opties

Mogelijke variaties Standaard 
Koffie  
Kan koffie 
Heet water 
Kan heet water 
Optioneel 
Decafeïne
Thee 
Koud water

Standaard 
Espresso
Café crème
Koffie
Kan koffie
Heet water
Kan heet water
Optioneel 
Decafeïne
Chocolade
Koud water

Standaard 
Koffie 
Kan koffie
Heet water
Kan heet water
Optioneel 
Decafeïne
Thee
Koud water


