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Produktinformation
FB 5100
Varmdriksautomat til friskbrygget kaffe, bordmodel

Wittenborg er Nordeuropas største producent af
salgsautomater. Siden grundlæggelsen i 1924 er
Wittenborg blevet kendt for sin høje tekniske
standard og sine innovative automatløsninger.
FB 5100 er en kompakt varmdriksautomat i
bordmodel med op til 20 direkte valg af friskbrygget
kaffe og kaffespecialiteter. FB 5100s attraktive og
moderne

design gør automaten velegnet alle steder, hvor
pladsen er trang, men hvor der ønskes en drik af høj
kvalitet. Det kunne f.eks. være på kontorer og
hoteller, i restauranter, på caféer samt i forretninger.
Den unikke beholder med synlig kaffe sikrer, at
brugeren får en friskmalet kop kaffe. FB 5100 fås
med mulighed for kandebryg, og en elektronisk
kopsensor betyder, at man kan anvende både kande
og kopper af forskellig størrelse.
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FB 5100
Varmdriksautomat til friskbrygget kaffe, bordmodel
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Alle ledninger er beskyttet bag
afdækningsplader
Bryggeren udtages nemt og hurtigt
uden brug af værktøj for grundig
rengøring
Nem udtagning af ingrediensbeholdere
Affaldsspand, der er let at tømme
Kaffebeholderen kan afmonteres ved
påfyldning og rengøring
Nem skylning af brygge- og
udleveringssystem
Høj hygiejnestandard (HACCP)

Betalings- og kontrolsystem
Adgang til omfattende programmerings- og
regnskabsfaciliteter.
Kan anvendes til betaling med mønter
eller kort
Nem programmering af indstillinger

Beholderkapacitet (ca.)
Friskmalet kaffe
~ ca. 200 portioner
Fløde
~ ca. 350 portioner
Chokolade
~ ca. 80 portioner
Sukker
~ ca. 450 portioner
Evt. instantte
~ ca. 120 portioner
El-tilslutning:
230 V AC, 50 Hz - IEC Standarder
Max. el-effekt:
3000 W
Koldtvandstilslutning: 1/2” WRG indv. diam.
Af hensyn til udluftning skal automaten placeres
4 cm fra en evt. bagvæg.
Se installationsvejledning i servicemanualen.
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Tilbehør
FB 5100 fås med nedenstående
ekstraudstyr:
Matchende underskab med eller uden
mahognibordplade
Mulighed for udlevering af koldt vand
Everpurefilter
Separat vandbeholder, 25 l
Rullevogn
Vægmonteringsbeslag
Delt kaffebeholder
●

●

●

●

●

Brygge- og udleveringssystem
Hver kop tilberedes individuelt med friskmalet kaffe
De aromatætte beholdere sikrer
ensartet kvalitet af drikkene
Elektronisk kopsensor sikrer, at en kop
er placeret i koprummet før en drik
udleveres
Mulighed for kandebryg
Ekstra sukker/fløde, når disse ingredienser er til rådighed i automaten
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Tekniske specifikationer
Højde (justerbar):
870 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
390/450 mm
Vægt:
62 kg max.
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Attraktivt moderne design
Wittenborg FB 5100 er en kompakt
varmdriksautomat i bordmodel med mange
muligheder.
Optager et meget lille areal
Designrammen omkring valgpanelet kan
fås i 8 forskellige farver
Synlig friskmalet kaffe
Oplyst display
Letforståeligt, brugervenligt valgpanel

Direkte valg:
Kaffe
Kaffe med fløde
Kaffe med sukker
Kaffe med sukker og fløde
Mokka
Mokka med fløde
Mokka med sukker
Mokka med sukker og fløde
Chokolade
Wiener Melange (Mix)
Cappuccino (Mix)
Café au lait (Mix)
Chocomilk (Mix)
Espresso Choko (Mix)
Forvalg:
Varmt vand
Kandebryg
Variabel drikstyrke
Variabel drikstørrelse
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Optimal brugervenlighed
FB 5100 har et brugervenligt valgpanel, hvor
det kun er nødvendigt at trykke på én taste.
Letforståelige symboler på valgtasterne
Forvalgstaster for styrke, mængde,
sukker og fløde
Digitalt display, som giver klar information til brugerne
Kan betjenes med én hånd

5100-serien omfatter også espresso- og instantversionerne.
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Påfyldning og rengøring
FB 5100 er både hygiejnisk og sikker,
hvilket muliggør hurtig rengøring og nem
påfyldning.
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