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De Cali beschikt over de meest up to date techniek op 

het gebied van warme dranken en eventueel koud water. 

Door een speciaal temperatuurmanagementsysteem 

komt de Cali tegemoet aan de diverse wensen betreft 

milieuvriendelijkheid. 

De grote flexibiliteit en vele mogelijkheden maken deze 

automaat uniek in zijn soort. Een pluspunt vormt ook het 

makkelijk schoonmaken, hetgeen resulteert in tijdwinst.

Behalve verschillende soorten koffie, espresso en 

cappuccino, serveert deze automaat ook (verse) thee, 

chocolademelk, wiener melange en soep. Kortom, 

iedereen wordt op z’n wenken bediend en geniet, want 

alles smaakt voortreffelijk.

De Cali warmedrankenautomaat is dan ook een  

garantie voor succes. Tegenover een hoog rendement  

en maximale betrouwbaarheid staan minimale 

onderhouds kosten.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl
Alle betaalsystemen 
mogelijk

Eenvoudig
reinigings-
programma

Instant, filter en 
bonenkoffie 
mogelijk

Crane MS
Cali
Warme dranken-automaat

De beste techniek leidt 
tot de beste smaak.



Unieke kenmerken
•  Het temperatuurmanagementsysteem en de geïsoleerde boiler leveren een forse 

energiebesparing op.
• Voorzien van intuitieve gebruikersinterface door iconische knoppen.
• Automatische bekeruitgifte met SureVend technologie (uitgifte-controlesysteem).
•  Instant, enkel freshbrew, dubbel freshbrew (verse koffie, verse cafeïnevrije koffie, 

verse thee).
•  UNIEK: Geschikt voor 2-weg communicatie, dus zowel op afstand uitlezen 

als aanpassingen in de machine doen.
• Twee uitschenkposities, warmedranken en heet water, ter voorkoming van vervuiling.
• Voorzien van 5" display met videocompabiliteit.
• Uitstraling eenvoudig te wijzigen.
•  Energie spaarstand.
•  Bij B2C wordt gebruik gemaakt van Co-ex espresso brewer.
•  Relatief eenvoudig te reinigen zowel intern als extern.

Overige kenmerken
•  Verkoopstatistiek.
•  Advies leveren met Brita 

waterfilter; voor een minimum aan 
onderhoud.

•  Nauwkeurige sterkteafstelling 
voor alle producten.

•  Gescheiden mengbekers.
•   Ieder product zijn eigen prijs.
•  Geschikt voor alle betaalsystemen 

inclusief NFC (contactloos betalen).

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

Mogelijkheden

Product

Specificaties

Opties

Model Instant Enkel 
Freshbrew

Dubbel 
Freshbrew

B2C + FB 
Thee

Aantal containers 8 9 9 8

Bonenkoffie *

Freshbrew koffie - * * *

Cafeinevrije koffie - * * (*)

Instant koffie 2x * * (*)

Verse thee - - * *

Instant thee * * - -

Chocolade * * * *

Cappuccino * * * *

Espresso * * * *

Dubbele espresso * * * *

Espreschoc * * * *

Chocolademelk * * * *

Wiener Melange * * * *

Mocca * - - (*)

Café au Lait * * * *

Soep * * * *

Heet water * * * *

Koud water (*) (*) (*) (*)

Extra melk / suiker * * * *

Kannenfunctie * * * *

(*) = optioneel

Freshbrew koffie 3,0 kg. 3,0 kg. 3,0 kg. 1,0 kg.

Instant koffie 1,5 kg. (2x) 1,0 kg. 1,0 kg. 1,0 kg.

Bonen koffie - - - 3,5 kg.

Verse thee - - 0,8 kg. 0,8 kg.

Instant thee 3,0 kg. 3,0 kg. - -

Cacao 5,8 kg. 3,0 kg. 3,0 kg. 3,0 kg.

Melkpoeder 2,5 kg. 2,5 kg. 2,5 kg. 2,5 kg.

Topping 4,7 kg. 2,5 kg. 2,5 kg. 2,5 kg.

Suiker 3,0 kg. 3,0 kg. 3,0 kg. 3,0 kg.

Soep 2,3 kg. 2,3 kg. 2,3 kg. -

Bekers 800 800 800 800

Model

Afmetingen h 183 cm

b 70 cm

d 79 cm

Gewicht ca. 185 kg.

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 2,4 kW.

Wateraansluiting 3/4''x1,2'' (slang) 
1-8 bar

Persoonlijke branding
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