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7100 med bänkskiva 
och underskåp Kylanläggning i underskåp

7100 Höjd 870* mm

Höjd med underskåp och bänkskiva 1630* mm

Bredd 450 mm

Djup 475 mm

Djup med öppen dörr 850 mm

Vikt  FB: 70 kg / FB B2C: 68 kg / ES: 68 kg / IN: 64 kg

Vattenanslutning

Kallvattenanslutning 1/2” r.g.

Tryck (endast varmdrycksvariant)  0,8-10 bar

Elanslutningar

Spänning  230 v AC

Säkring  10 A / 13 A

Frekvens  50 Hz

Effektförbrukning (utan kylanläggning)  

 FB / FB B2C / IN: 2000 - 2450 W

  ES: 1500 - 2000 W

Strömförbrukning

För att korrekt temperatur ska uppnås

 FB / FB B2C: 260 Wh ; ES: 52 Wh ; IN: 226 Wh

För varje timme i viloläge

  FB / FB B2C: 98 Wh/h ; ES: 70 Wh/h ; IN: 92 Wh/h

* +70 mm for FB 7100 B2C behållare till kaffebönor

Färskbryggt kaffe 5,5 L 2,0 kg

Kaffebönor  6,0 L 2,2 kg

Socker 2,6 L 2,5 kg

Mjölk / topping 2,6 L 1,2 kg

Choklad 2,6 L 1,5 kg

Snabbkaffe 2,6 L 0,7 kg

Cappuccino/Soppa 2,6 L 0,7 kg

Citronte  2,6 L 2,1 kg

Betalsystem
På baksidan av automatens dörr sitter betalsystemet och 
elektroniken separat placerade bakom en täckplatta som 
är lätt att ta bort. 7100 fungerar med alla större mynt- och 
cashless-system och är förberedd för installation av  
system med Executive, MDB- och BDV-protokoll (bero-
ende på version). Det går att installera upp till två system 
(beroende på systemens fysiska mått). 
– Myntmekanism
– Myntmekanism + cashless

Alla angivelser av vikt, kapacitet och mått är ungefärliga 
och bara till som vägledning. Listan över de drycker som 
kan väljas är inte komplett.
Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 5,5 cm mellan 
automatens baksida och väggen. Instruktioner om hur 
automaten installeras finns i användarhandboken.

Specifikationer

Ingredienser
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Underskåp · Bänkskiva av mahogny eller björk · Vattentank 
(till underskåp, 20 liter) · Hygienkit · IRDA-kit · Mekaniskt 
räkneverk · Kylanläggning · Färskbrygg cremekit
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Tillbehör

Förval

Dryckens styrka • • • •

Dryckens mängd • • • •

Extra socker • • • •

Extra mjölk • • • •

Val av dryck

Färskbryggt kaffe / Espresso Long – svart • • • 

Färskbryggt kaffe / Espresso Long – med socker • • • 

Färskbryggt kaffe / Espresso Long – med mjölk • • • 

Färskbryggt kaffe / Espresso Long  

– med socker och mjölk • • •

Mocka / Espresso – svart • • • 

Mocka / Espresso – med socker • • • 

Mocka / Espresso – med mjölk • • • 

Mocka / Espresso – med socker och mjölk • • • 

Snabbkaffe - svart    •

Snabbkaffe - med socker    •

Snabbkaffe - med mjölk    •

Snabbkaffe - med socker och mjölk    •

Cappuccino • • • •

Wiener Melange • • • •

Café au lait • • • •

Espresso choco / Chocoffee • • • •

Choklad • • • •

Cacao-creme • • • •

Hetvatten • • • •

Multibrew – kannbryggning • • • •
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Designet til dig 
med god smag
Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet 
nisisse magna faccum alit la feugait, core et, quat 
autpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet, 
quam zzril ut accum at. Duipsummy nulluptat. Dui 
bla con henis am nim nos non vel digna faci eu-
giamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore 
dolore te faccum iure.  

Høj kaffekvalitet
Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis 
Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet 
wautpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet, 
quam zzril ut accum at. 

Smukt design
ui bla con henis am nim nos non vel digna faci eu-
giamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore 
dolore te faccum iure feugue ea ad dolum aut luptat. 
Ate feu facillandit adigna feummy. 

Kaffe for enhver smag
Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Nibh 
euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Magna 
feugue magnisl utat inci bla feugiamet.

Designad  
för dig med 
god smak
Alla uppskattar kafferasten. Särskilt när den ger möjlighet 
att få en härlig färskbryggd och välsmakande kopp kaffe 
i handen. Därför kan vi nu erbjuda dig 7100-serien med 
sina moderna och smakfulla bordsmodeller som kan  
placeras i alla miljöer med känsla för goda kaffeupplevelser.

Exklusiv och användarvänlig design
Kanske är det de rena linjerna. Eller den användarvänliga 
konstruktionen. När konsumenterna möter den eleganta, 
klassiskt skandinaviska designen av en äkta Wittenborg 
så behöver de inte tveka.

Innovativt innehåll
När du öppnar dörren på maskinen ser du genast det som 
gör den så unik. Det genomtänkta och funktionella kaffe-
konceptet med den senaste automattekniken och det unika 
vatten- och blandningssystemet, som tillsammans med de 
släta och rena ytorna gör maskinen så enkel att sköta. 

Kaffe för alla smaker
Så nu kan du se fram emot nästa kafferast! För 7100-  
serien från Wittenborg levererar överlägsna smakupp-
levelser baserade på färskbryggt kaffe, espresso eller 
snabb kaffe … Och uppfyller dina hetaste önskemål!

En snabb blick på de snygga bordsmodellerna i 7100-  
serien från Wittenborg räcker för att övertyga om att 
den här automaten har klass. Från det stora affisch-
området med synligt kaffe glider blicken vidare till den 
överskådliga valpanelen med den 4 x 20 tecken stora 
LCD-displayen som guidar användarna genom de upp 
till 23 dryckvalen och 4 förvalen.

7100 finns i versionerna Färskbryggt kaffe (FB), Färsk-
bryggt kaffe Bean-to-Cup (FB B2C), Espresso (ES) och 
Snabbkaffe (IN). FB 7100 är för klassiskt förmalt kaffe  
eller hela kaffebönor som mals i automaten varefter  

kaffet bryggs på traditionellt vis. ES 7100 är också för 
kaffebönor som säkerställer espresso av högsta kvalitet, 
medan IN 7100 är för pulverkaffe som ger en mycket  
kort tillredningstid.

7100-serien är med sina flexibla konfigurationsmöjlig-
heter, programmerbara rengöringscykler och optimerade 
påfyllnings- och underhållsförhållanden perfekt för alla 
större kontor, receptioner, fikarum och matsalar. Med 
möjlighet för installation av myntmekanism och ett cash-
less-system samt ett stort urval av tillbehör tillgodoser 
den alla krav på en modern kaffelösning – oavsett smak!

Tack för kaffet! 

7100 avslöjar sitt funktionellt 
designade inre med släta ytor, 
tydliga färgkoder och lättillgäng
liga servicedelar. Det säkerställer 
en enkel, snabb och effektiv 
rengöring och skötsel.

FB och ES 7100 har en stor och 
ergonomiskt utformad kaffebe
hållare med en kapacitet på över 
200 koppar kaffe. Behållaren gör 
kaffet frestande synligt för använ
darna och kan lätt dras ut och 
fyllas på i själva automaten.

Optimal användarvänlighet är i 
fokus med det stora och öppna 
serveringsområdet med justerbar 
kopphållare. Den gör det lätt för 
användarna att placera och ta  
ut koppar, och samtidigt finns 
möjlighet till direkt bryggning i  
upp till 24 cm höga kannor.

Ingrediensbehållarna är utrustade 
med ett handtag så att de är enkla 
att dra ut och fylla på. Locket öpp
nas automatiskt och behållarna 
kan fyllas på snabbt och lätt i  
eller utanför automaten.

Den färska. 
Bean-to-Cup- 
modellen serverar 
färskabryggt kaffe 
gjort på hela kaffe-
bönor som mals i 
automaten. Det ger 
hög kvalitet och håller 
kaffet färskt under 
lång tid.

ES 7100
För finsmakaren.
Espressomodellen 
gör att du kan servera 
en uppsjö av kaffelös-
ningar som tillfreds-
ställer även de mest 
kräsna smaklökar och 
som uppfyller alla  
kaffedrömmar!

IN 7100
Den snabba.
Vår snabbmodell 
där det går med lite 
mer fart är lösningen 
för dig som behöver 
en maskin där såväl 
bryggningstid som  
krav på rengöring  
har minimerats.

FB 7100
Den säkra.
Färskbryggnings-
modellen med det 
breda urvalet och 
stora användar-
vänligheten. Den 
självklara lösningen för 
dig som värdesätter 
mångsidighet samt 
garanti för att konsu-
mentens behov alltid 
tillgodoses.

FB 7100 B2C


