
Op het werk of tijdens de vrije tijd, er is altijd een 
gelegenheid om een   goede koffie proeven. 
Ontdek zijn oorsprong bij ons.

De Giovannini koffiemachine is dé ideale machine voor kleine en 
middelgrote locaties (MKB). De perfecte combinatie van kwaliteit en 
ergonomie met een slank en modern design.

Er is keuze uit een breed assortiment aan warme dranken, met of zonder 
melk (schuim), espresso, gewone koffie, cappuccino, koffie crème, 
espresso macchiato of caffé latte. Zelfs de mogelijkheid om een 
gepersonaliseerde drank in te stellen!

Keramische schijven malen accuraat de koffiebonen zodat de unieke koffie
 smaak uitstekend uitgebalanceerd tot zijn recht komt.

Flex water aanvoer, de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van het 
uitneembare waterreservoir of aan te sluiten op vast water. 
De machine is voorzien van gescheiden reiniging functie voor 
cappuccinotoren en de koffie uitloop.

Met één druk op het touchscreen de lekkerste kof�e, 
cappuccino of latte Macchiato.

Geschikt voor:

Dagelijkse uitgifte 100 koppen 

Uitgifte per uur enkel dubbel

espresso 70 100

normale koffie 50 60

cappuccino 50 60

Heet water per uur 15 LT 60

Technische gegevens:

Stroom: 220-240v 50/60Hz 1.5 – 1.7kw
Pomp: -
Watertank: 2ltr of vaste water aansluiting
Afvalbak: 30 malingen
Afvalwater: -
Bonenhopper: 1200grm
Filtermaling: ja
Verstelbare uitloop: ja
Kleur: zilver/mat zwart
Scherm: touchscreen



De voordelen op een rij;
● Ergonomisch touch screen
● Residulade is eenvoudig uitneembaar en zeer eenvoudig te reinigen,
● Espresso, Lungo, Cappuccino, latte machiato, heet water, warme melk en melkschuim, 
● Dit alles met één aanraking op het touch sccreen!
● Automatische zelfreinigingsfunctie en intelligent controle systeem
● Gescheiden reiniging van de cappuccino functie
● Zetgroep voor bonen en gemalen koffie
● Dualboiler, koffiewater en stoom separaat
● Instelbare koffiesterkte en hoeveelheid
● Instelbare zetgroep temperatuur
● Instelbare mengverhouding van de melk
● Uitneembare melkslang, waterreservoir en residubak
● Geluidsarme zetgroep
● Soepele in hoogte verstelbare koffie uitloop
● Energie efficiënt door energie bespaar modus
● Programmeerbare in- en uitschakelautomaat
● Waarschuwing bij lege watertank en volle residubak
● Druptray van aluminium
● Ledverlichting bij uitloop
● Ideaal voor kantoren en kleine Horeca
● Energie zuinige modus instelbaar
● Met een externe interface bestaat er de mogelijkheid programma's te updaten 
   en is het scherm te voorzien van bedrijfsfoto of logo.

Marie Curiestraat 12
 Harderwijk (showroom Driehoek 
3846 BW HARDERWIJK
 Amersfoort, Apeldoorn en Zwolle)
Tel. 0341-268235 website : www.giovannini.nl

E-Mail : info@giovannini.nl

 Kenmerken / Aromatische tonen: Cacao en geroosterd brood

 Intensiteit                 Zuurtegraad Body Geroosterd

Mix van hoogwaardige robusta en arabica kwaliteits koffiebonen. 
Deze koffie kenmerkt zich door een zoete en romige koffie, met een 
ronde smaak De koffie heeft een sterk karakter en een aanhoudend 
aroma, gekenmerkt door tonen van cacao en geroosterd brood.


