Cafina® LIFE
Cafina® LIFE HIGH CUP
Cafina® VIVA
Melitta Professional
Coffee Solutions

Het merk Cafina® staat al meer dan 65 jaar voor innovatie en perfectie in de ontwikkeling
en productie van koffiemachines voor gastronomie en het bedrijfsleven. Uitmuntendheid
in ontwikkeling en het doorzettingsvermogen om de beste koffiemachines te produceren,
heeft Cafina® gemaakt tot wat men tegenwoordig "koffie-design" noemt.
Sinds 1988 maakt Cafina deel uit van de Melitta Groep.
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TECHNOLOGIE
Cafina® biedt haar klanten de beste technologie, met het doel het meest optimale gebruikersgemak te behalen. Op deze
manier kunnen onze afnemers zich richten op het serveren van de beste kwaliteit in de kop.
ONZE BELOFTE AAN ONZE KLANTEN:
Traditie, modern en speciaal - Cafina® - gaat niet voor concessies. Gebouwd met hoogwaardige onderdelen en getest
onder de strengste omstandigheden, wordt alles gedaan waarmee Cafina® alle voordelen combineert om u succesvol te
laten zijn.

DETAILS
BARISTA STEAM – LATTE ART MELKOPSCHUIMER
Automatische stoompijp.
Dit exclusieve systeem produceert een snelle en gemakkelijke bereiding van melkschuim voor een
romig, glanzend en smaakvol resultaat! Resultaat: de melk wordt moeiteloos via de stoomtip
geëmulgeerd. Het ingebouwde temperatuurregelsysteem onderbreekt de stoomstroom op de
vooraf ingestelde temperatuur en dankzij het Ventury-systeem kan elk type melk zijn eigen instelling
hebben. Twee functies mogelijk (zonder onderdelen te verwijderen): melk stomen of melk verwarmen. Automatisch reinigingssysteem op de Cafina LIFE en Cafina LIFE HIGH CUP series.
AROMA PERFECT - PATENT N°2973994
De Aroma Perfect zetgroep opent zich automatisch via 3 flexibele contactpunten naar gelang de
vulhoeveelheid en tegendruk en bereikt ook met verschillende vulhoeveelheden optimale kwaliteit in
de kop. De espressomachine laat zich spelenderwijs en probleemloos gebruiken. Het geïntegreerde
“stop-concept” zet de filterhouder automatisch in de juiste positie. De Cafina® technologie verzekert
u van de beste kwaliteit in de kop.
MICRO ZEEF - GEPATENTEERD
De beste koffiezeef met de kleinst mogelijke produceerbare micro-ets technologie.
Hierdoor verkrijgt men een versterkte smaak en aroma!
Om een betere extractie, een verrijkt aroma en "rondere" smaak te kunnen bieden, heeft Cafina® de
gepatenteerde “micro zeef ” ontwikkeld. Resultaat: geen koffieresidu, méér geur- en smaakbeleving en
een gemakkelijke reiniging!

MULTICOFFEE-SYSTEM
Diversiteit voor maximaal gemak.
De Aroma Perfect Filterhouder, biedt de barista maximale flexibiliteit bij bereiding van de koffie.
Resultaat: vers gemalen koffie, gewone capsules, pads en pods kunnen op dezelfde Cafina machine
worden gebruikt dankzij de gepatenteerde Aroma Perfect Filterhouder, welke zich aanpast aan elk
type verpakking.
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CAFINA® LIFE HIGH CUP
2-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

710 mm

600 mm

GEWICHT

530 mm 70 kg

STROOM
AANSLUITING

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT

230 / 400V

3.100 / 3.800

10 l

3-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

GEWICHT

930 mm

600 mm

89 kg

530 mm

STROOM
AANSLUITING
400V

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT
5.500

16,5 l

De LIFE HIGH CUP espressomachines met de nieuwste technologie Aroma Perfect, Micro Zeef en Multi Coffee System bieden een
gelijkblijvende extractie kwaliteit en zijn zeer eenvoudig in gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Aroma Perfect zetgroep: eenvoudig gebruik en altijd een perfecte extractie // heetwater gereguleerd met koud water// dosering programmeerbaar voor 2 hoeveelheden (electronisch geregeld middels drukknop) // verlichte uitloop // pre-infusie programmeerbaar // microprocessor gestuurde bediening met 6 keuzetoetsen per groep// automatische reiniging van de zetgroepen en de Barista Steam // pomp met
magneetkoppeling / Boiler AntiPics: stabiliseert de zettemperatuur van de 1e koffie bij onregelmatig gebruik // uitschuifbare koppentafel
zodat u naar keuze met een hoog glas of standaard servies kunt werken // ECO-Functie Stand-By // LC Display // GIDR: instelling van
extractie temperatuur per groep // bij levering inbegrepen: 1 enkelkops filterhouder, 1 dubbelkops filterhouder, 1 reinigingsfilter, 1 zetgroep
borstel // kleur: piano black

OPTIES TEGEN MEERPRIJS
"Cool touch" stoom d.m.v. drukknop / Multi Coffee System // alle modellen met Barista Steam of Latte Art Steam
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CAFINA® LIFE
1-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

GEWICHT

430 mm

510 mm

42 kg

510 mm

STROOM
AANSLUITING
230V

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT
2300

5,8 l

2-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

GEWICHT

710 mm

510 mm

70 kg

510 mm

STROOM
AANSLUITING
230 / 400V

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT
3.100 / 3.800

10 l

3-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

GEWICHT

930 mm

510 mm

89 kg

510 mm

STROOM
AANSLUITING
400V

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT
5.500

16,5 l

De LIFE espressomachines met de nieuwste technologie Aroma Perfect, Micro Zeef en Multicoffee-System bieden een gelijkblijvende
extractie kwaliteit en zijn zeer eenvoudig in gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Aroma Perfect zetgroep: eenvoudig gebruik en altijd een perfecte extractie // heetwater gereguleerd met koud water// dosering programmeerbaar voor 2 hoeveelheden (electronisch geregeld middels drukknop) // verlichte uitloop // pre-infusie programmeerbaar // microprocessor gestuurde bediening met 5 keuzetoetsen per groep// automatische reiniging van de zetgroepen en de Barista Steam // pomp
met magneetkoppeling / Boiler AntiPics: stabiliseert de zettemperatuur van de 1e koffie bij onregelmatig gebruik // ECO-Functie Stand-By
// LC Display // GIDR: instelling van extractie temperatuur per groep // bij levering inbegrepen: 1 enkelkops filterhouder, 1 dubbelkops
filterhouder, 1 reinigingsfilter, 1 zetgroep borstel // kleur: piano black

OPTIES TEGEN MEERPRIJS
"Cool touch" stoom d.m.v. drukknop / Multi Coffee System // alle modellen met Barista Steam of Latte Art Steam

6

CAFINA® VIVA
1-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

GEWICHT

430 mm

510 mm

42 kg

510 mm

STROOM
AANSLUITING
230V

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT
2.100

5,8 l

2-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

GEWICHT

710 mm

510 mm

70 kg

510 mm

STROOM
AANSLUITING
230 / 400V

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT
3.100 / 3.800

10 l

3-GROEPS
BREEDTE

HOOGTE DIEPTE

GEWICHT

930 mm

510 mm

89 kg

510 mm

STROOM
AANSLUITING
400V

VERWARMINGSOPBRENGST (W) BOILERCAPACITEIT
5.500

16,5 l

De VIVA-technologie voorziet u voor de beste synergie tussen kwaliteit, betrouwbaarheid en bedieningsgemak.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Stoompijp // heetwater gereguleerd met koud water dosering // programmeerbaar voor 2 hoeveelheden (electronisch geregeld via
drukknop) // Microprocessor gestuurde bediening met 5 keuzetoetsen per groep // Pre-infusie bij korte koffie cyclussen enkel- en
dubbelbezetting // bij levering inbegrepen: 1 enkelkops filterhouder, 1 dubbelkops filterhouder, 1 reinigingsfilter, 1 zetgroep borstel //
kleur: piano black

OPTIES TEGEN MEERPRIJS
Multi Coffee System // alle modellen met Barista Steam of Latte Art Steam // stoom d.m.v. draaiknop
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TOEBEHOREN

E8 & E6: Traploos instelbaar / continu aan- en uitschakelaar
/ aanpasbare hoogte van de filterhouder /gebruiksvriendelijk
touchpad met 3 instelbare doseerhoeveelheden / tijd- en
datumnotatie / portieteller / advies voor vervanging van de
maalschijven / wachtwoord instelling voor technische dienst /
aluminium gepolijste maalgradering / bonenhouder inhoud 1.7
kg. / 230V stroomaansluiting
RM60: De koffiemolen is een exacte en stabiele “Grind on
Demand” koffiemolen die zeer consistent koffie maalt.
De maalschijven worden, indien nodig, actief gekoeld om
oververhitting van de gemalen koffiebonen te voorkomen. De
maalgraad is traploos verstelbaar en de maalduur is in tienden
van seconden instelbaar. De inhoud van de bonenstolp is 1.5 kg.
De maler is traploos instelbaar van grove maling voor lungo
tot heel fijne maling voor de beste espresso. Op deze
manier heb je altijd de juist hoeveelheid koffie en dus een
constant resultaat.

E8

RM60

E6

E8 ESSENTIAL OD
BREEDTE

HOOGTE

DIEPTE

MAALSCHIJVEN

MOTOR

U / MIN

MAALTIJD 7G

GEWICHT

215 mm

635 mm

400 mm

vlak 83 mm

730W

1.325

1,62 Sek

13 kg

Koelsysteem met ventilator // gezandstraalde vlakke stalen maalschijven (levensduur 800 kg)

E6 ESSENTIAL OD
BREEDTE

HOOGTE

DIEPTE

MAALSCHIJVEN

MOTOR

U / MIN

MAALTIJD 7G

GEWICHT

215 mm

635 mm

400 mm

vlak 64 mm

730W

1.325

2,14 Sek

12 kg

Koelsysteem met ventilator // gezandstraalde vlakke stalen maalschijven (levensduur 400 kg)

RM60 GRINDER ON DEMAND
BREEDTE

HOOGTE

DIEPTE

MAALSCHIJVEN

MOTOR

U / MIN

MAALTIJD 7G

GEWICHT

230 mm

615 mm

270 mm

vlak 64 mm

350W

1.350

2 Sek

14 kg

Koelsysteem met ventilator // gezandstraalde vlakke stalen maalschijven (levensduur 400 kg)

REINIGINGSFILTER

BORSTEL ZETGROEP

ZETGROEPBORSTEL

MICROZEEF

BARISTA KAN MOTTA
500 ml, 750 ml, 1000 ml

THERMOMETER

AFKLOPLADE
DXM,
Maat: B 32 x T 45 x H 11

REINIGINGSTABLETTEN
voor koffiemachines

FILTERHOUDER
voor enkelkops of
dubbelkops
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