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Animo introducerAr den nyA OptiBean



den nyA stAndArden för Bean-tO-Cup



Animo har förfinat processen för böna-till-kopp till perfektion. resultatet heter optiBean,

och det är en maskin med smak, karakteristisk design och toppmodern teknik. detta ger

det bästa kaffe som du skulle kunna tänka dig att servera. Varje kopp är nygjord och

toppas med en ljuvlig crema. den är lätt att använda och enkel att underhålla. 

optiBean tillverkas av rostfritt stål och är därför både hållbar och återvinningsbar.

optiBean från Animo sätter den nya standarden för Bean to cup.

OptiBean från Animo



den yppersta kAffeuppleVelsen

de som använder optiBean kommer att känna sig som en riktig barista. Animos senaste 

maskin representerar det yppersta i kaffenjutning. kaffebönorna mals medan du väntar. 

espressosystemet gör kaffe med valfri styrka. resultatet är ett ljuvligt, nytillverkat kaffe för 

riktiga kaffeälskare. Buon caffè!





Lätt Att AnVändA

optiBean är optimal när det gäller enkelhet och användarvänlighet. ett brett utbud av 

produkter serveras med en knapptryckning: kaffe, espresso, cappuccino, caffè latte, 

latte macchiato... optiBean serverar diverse andra produkter som exempelvis varm mjölk 

och varm choklad precis lika enkelt. maskinen är dessutom väldigt lätt att rengöra.







optiBean tillverkas av material av högsta kvalitet. kvarnen är tillverkad i schweiz och 

espressosystemet är naturligtvis italienskt. den toppmoderna rotationspumpen skapar 

ett perfekt lager med crema. sammantaget garanteras ett kaffe som är anpassat efter 

din smak. optiBean har genomgått noggrann testning och är redo för intensiv användning.

påLitLig teknik  



elegant, modern och robust. optiBeans design sätter en helt ny standard för böna-till-kopp. 

maskinen är en karakteristisk Animo: modern, tillverkad i rostfritt stål och med subtila detaljer

som exempelvis optilight-belysning (led), som kan arrangeras helt enligt dina önskemål. desig-

nen kan bara beskrivas som smakfull.

trendsättAnde design 

rostfritt stål är inte bara oförstörbart, det är även helt återvinningsbart. Alla optiBeans delar är

tillverkade  av material av högsta kvalitet och med lång livslängd. precis som med alla maskiner 

från Animo har även  energiförbrukningen tagits med i beräkningen. den isolerade boilern av

rostfritt stål ger exempelvis en besparing på upp till 50 procent. det automatiska energisparläget 

ger en lägre energiförbrukning när maskinen inte används och optilight-belysning (led) är

energieffektiv. detta kunde du naturligtvis förvänta dig från ett företag som kännetecknas av

bl.a. socialt ansvarstagande.

HåLLBart VAl 





Animo representerar det yppersta av kafferenhet. det kan definieras med endast ett ord: 

användarvänlighet. du kommer snart märka att våra maskiner är snabba, enkla och 

bekväma. Animo garanterar en perfekt kopp, oavsett hur mycket kaffe du vill servera och 

när. du får även nytta av vår omfattande erfarenhet, yrkeskunskap, pålitlighet och fokus på 

service. Animo. Coffee Convenience.

animo 
anyTimE
Animo serverar kaffe när du vill ha det. kaffeentusiaster, kännare, de som arbetar sent och de 

som går upp tidigt räknar med våra pålitliga maskiner. lätta att använda och med en lång 

livslängd. i mer än 60 år har Animo varit en av de främsta på att utveckla toppmoderna 

system för kaffebryggning och maskiner för yrkesmässig användning. Våra kunder finns över 

hela världen. Så, kaffe någon?





•  dubbelt utlopp, för den riktiga espressoerfarenheten

•  helt separat utlopp för varmt och/eller kallt vatten, för 

en ren kopp te

•  justerbar droppbricka

•  passar även för termosar och höga glas för latte 

macchiato

•  råvarubehållare som är lätta att fylla på

•  bönbehållare som ser full ut fram till precis innan den 

 ska fyllas på

•  nyckelstyrd kannfunktion

•  stor behållare för kaffesump

•  indikation för full sumpbehållare och droppbricka

informAtion om OptiBean 



OptiBean 2 (2 behållare)

• Bönbehållare: 1 500 g

• Topping/mjölk (ca. 2 000 g/3,8 l) eller choklad 

   (ca. 2 000 g/3,8 l) 

OptiBean 3 (3 behållare)

• Bönbehållare: 1 500 g

• Topping/mjölk (ca. 850 g/1,6 l)

• Choklad (ca. 850 g/1,6 l)

Både modellerna har

• System för espressobryggning

• Kvarn med keramiskt malverk

• Bönmatare

• Doseringstid (120 ml): 25 - 30 s.

• Kompakt storlek: 402(b) x 564(d) x 790(h) mm

• Elektrisk anslutning: 220-240V/50-60Hz/2275W

• Separat utlopp för varmt vatten

• Justerbar droppbricka: 60 - 115 mm

• Max. tapphöjd: 167 mm

• Lätt att använda

• Justerbar kaffestyrka (även för mjölk och socker)

• Stoppknapp

• OptiLight

• Intelligent energisparläge

• Automatisk rengöring

• Räkneverk

• Rotationspump (Procon) 10 bar

• Fast vattenanslutning 3/4” 

• Isolerad, rostfri värmetank

Tillval

• Myntmekanism (nri)

• Myntväxlare (nri)

• Kallt vatten

Tillbehör

• Vattenfilter

• Värmare för kaffemugg

• Koppautomater

• Bordsstöd

• Fristående set

specifikAtioner för OptiBean 

3

2

OptiBean  2 3

Artikelnummer 1000620 1000622

Antal pulverbehållare 1 2

Antal blandare 1 1 

 

Val 2  3

Kaffe     

Kaffe med mjölk  

Espresso  

Cappuccino  

Latte macchiato  

Kaffechoklad  

Choklad  

Wiener melange  

Varmt vatten    

Espressochoklad  

Koffeinfritt    

Te   

Kaffe med socker   

Varm mjölk  

Choklad med mjölk  

Dubbel espresso  

Kallt vatten   

Dryckesurvalet beror på ingredienserna som du 

väljer för behållarna. De ändringsbara kontrol-

lerna gör det lätt att ändra alternativen. 

 = Standardinställning från fabrik 

  =  Ändringsbara val (beror på valda ingredienser)

 = För att fylla termosar 



www.animo.eu
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