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Een koffieautomaat met smaak, onderscheidend in design 

en met een betrouwbare techniek.  De koffiebonen 

worden vers voor u gemalen. Het espressosysteem maakt 

koffie in elke gewenste sterkte. De Optibean staat voor 

bedienings- en gebruiksgemak. Met een druk op de 

knop voorziet de automaat in vele koffievariaties. Door de 

eenvoud van de automaat is deze ook gemakkelijk schoon 

te maken. De Optibean is verkrijgbaar met touchscreen of 

bedieningspaneel met druktoetsen.

 

De Optibean is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige 

materialen, dit is terug te vinden in een Zwitserse 

koffiemolen en het Italiaanse espressosysteem. De 

hoogwaardige rotatiepomp zorgt voor een perfecte 

crèmelaag. De OptiBean is uitvoerig getest, betrouwbaar 

en klaar voor intensief gebruik! De OptiBean 

koffieautomaat is leverbaar in 2 uitvoeringen. Het verschil 

zit in het aantal canisters voor ingrediënten. Hoe meer 

canisters, hoe meer keuze in koffievariaties.

Animo
Optibean Touch
Design Espresso koffieautomaat; 
elk kopje versgezet met een heerlijk 
crèmelaagje. Leverbaar met 
touchscreen met mogelijkheid 
waarop video's en foto's getoond 
kunnen worden.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl

Bonenkoffie

Alle betaalsystemen 
mogelijk

Touchscreen



Unieke kenmerken
• Espresso-zetsysteem, - koffiemolen met keramische maalschijven.
• Eenvoudige bediening.
• Verstelbaar kopjesplateau (60 - 115 mm)
•  Optibean XL; Optibean ook te verkrijgen met XL espresso-systeem   

(min. 9,5 - max. 13,4 gram) voor grote koppen koffie of dubbele uitloop voor 
 2 kopjes.
• Strak design door modern roestvrijstaal en Optilight.
• 12 toetsen naar keuze instelbaar.
•   Sterkteregeling voor koffie, suiker en melk.
• Optibean Touch: uitgerust met touchscreen

Overige kenmerken
•  Verkoopstatistiek
•     Nauwkeurige sterkteafstelling 

voor alle producten
•  Max. aftaphoogte 167 mm
•  Duidelijk bedieningspaneel
•  Reinigingsprogramma d.m.v. knop
•   Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
•  STOP - toets
•  Energiebesparende modus
•   Rotatiepomp 10 bar
•  Sleutelschakelaar voor thermoskan
•  Advies leveren met Brita 

waterfilter voor een minimum aan 
onderhoud

•  Behuizing en boiler van RVS
•  Geschikt voor alle betaalsystemen 

inclusief NFC (contactloos 
betalen)

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

Inhoud

Opties

Specificaties

Mogelijkheden

Model Optibean 2 Optibean 3

Bonencanister 1500 gr. 1500 gr.

Topping / Melk of Chocolade 2000 gr. / 3,8 L. 850 gr.

Zettijd koffie 120 ml 25-30 sec 25-30 sec

Touchscreen

Onderkast (met eventueel doorvoer naar 
afvalbak of koudwaterunit

Muntmechanisme / contactloos betalen in 
aanbouwunit

Afmetingen hoogte 79 cm 79 cm

breedte 40,2 cm 40,2 cm

diepte 56,4 cm 56,4 cm

Aansluiting 230 V. / 50 Hz. 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 2275 W. 2275 W.

Wateraansluiting 3/4'' 3/4''

Koffie * *

Koffiemelk * *

Espresso * *

Cappuccino * *

Latte Macchiato * *

Koffie choc (*) *

Chocolade (*) *

Wiener melange - *

Heet water * *

Espresso choco (*) (*)

Decafe (*) (*)

Thee (*) (*)

Koffie suiker (*) (*)

Hete melk (*) (*)

Chocolade melk (*) (*)

Dubbele espresso (*) (*)

Koud water (*) (*)

(*) = optioneel, afhankelijk van gekozen ingredienten TS = thermos small

www.jaski-automaten.nl


