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Een machine met een onderscheidend design door de 

RVS behuizing en de Optilight LED verlichting. Voor 

heerlijke verse filterkoffie en diverse koffievarianten 

die u serveert met één druk op de knop. De Optifresh 

is eenvoudig te bedienen en net zo gemakkelijk te 

onderhouden.

De Optifresh is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige 

materialen en beschikt over een intelligente 

energiebesparende modus. De Optifresh is geschikt voor 

de uitgave van zowel kopjes als (kleine) thermoskannen 

en is leverbaar in meerdere uitvoeringen. Het verschil 

zit in het aantal canisters voor ingrediënten. Hoe meer 

canisters, hoe meer keuze in koffievariaties.

Animo
Optifresh NG
Dé automaat voor heerlijke verse 
filterkoffie.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl

Filterkoffie

Alle betaalsystemen 
mogelijk

Eenvoudig
reinigings-
programma



Unieke kenmerken
• Verse filterkoffie, per kop of per kan (tot 1,2 liter).
• Voor elke behoefte de juiste automaat.
•  Permanentfilter (papierloos), eenvoudig te onderhouden.
• Sterkteregeling voor koffie, suiker en melk.
• Duidelijk bedieningspaneel.
•  Reinigingsprogramma d.m.v. knop.
• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Overige kenmerken
•  Verkoopstatistiek.
•  Nauwkeurige sterkteafstelling 

voor alle producten.
•   Gescheiden uitloop voor heet 

water.
•   Behuizing en boiler van RVS.
•  Advies leveren met Brita 

waterfilter voor een minimum  
aan onderhoud.

•   Geschikt voor alle betaalsystemen 
inclusief NFC (contactloos 
betalen).

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

Mogelijkheden

Inhoud

Specificaties

Opties

Model Optifresh 3 Optifresh 4
Aantal canisters 3 4

Koffie * *

Koffie melk * *

Koffie suiker - *

Koffie melk en suiker - *

Espresso * *

Dubbele espresso * *

Chocolade * *

Koffie choc * *

Cappuccino * *

Wiener melange * *

Heet water * *

Koud water** (*) (*)

Latte macchiato (*) (*)

Koffie verkeerd (*) (*)

Cappuccino suiker - (*)

Espresso choco (*) (*)

Thee (*) (*)

Espresso suiker * (*)

Chocolade melk (*) (*)

Warme melk (*) (*)

Koffie kan (*) (*)

Heet water kan (*) (*)

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

Model Smal canister 2,3 liter Breed canister 5,1 liter
Koffie freshbrew 1,8 kg.

Topping 1,0 kg. 2,2 kg.

Cacao 1,6 kg. 3,4 kg.

Suiker 1,9 kg. 4,0 kg.

Model Opti-
fresh 3

Opti-
fresh 4

Afmetingen h 82,1 cm 82,1 cm

b 58,9 cm 58,9 cm

d 40,2 cm 48,3 cm

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 3,3 kW.

Wateraansluiting 3/4''

Persoonlijke branding

Kopdetectie sensor

Onderkast

Touchscreen

www.jaski-automaten.nl


