
THE NEXT 

GENERATION IN 

FRESH BREW

ANIMO INTRODUCERER DEN NYE OPTIFRESH (BEAN)



THE OPTIFRESH NEXT GENERATION 



Fresh Brew har fået et nyt ansigt: OptiFresh NG fra Animo. En maskine af et helt særligt 

design. Til dejlig frisk filterkaffe og forskellige kaffevarianter, som du serverer blot med ét tryk 

på knappen. OptiFresh er nem at betjene og lige så nem at vedligeholde. Stift derfor også 

bekendtskab med Next Generation i Fresh Brew.

OPTIFRESH FRA ANIMO

OptiFresh Bean NG OptiFresh NGOptiFresh Bean NG OptiFresh NG



MASKINE MED SMAG

Der er ikke noget, der overgår duften af friskbrygget filterkaffe. Med OptiFresh kan du 

skænke alle varianter: Fra ren sort og decafé til cappuccino og latte macchiato. OptiFresh 

findes i to modeller: med eller uden kaffemølle. OptiFresh BEAN maler de (synlige) friske 

kaffebønner i beholderen, mens du venter. Har du lyst til noget andet? OptiFresh skænker 

også dejlige instant-produkter som chokolade. Lækkert!





NEM OG BEKVEM BETJENING

OptiFresh er hurtig at installere og kan bruges overalt. Godt tolv taster for at indstille dine 

yndlingsdrikke. Desuden kan du nemt regulere styrken efter din egen smag. Kopplatformen kan 

indstilles i højden og er også egnet til termokander. På grund af den store beholder skal du ikke 

fylde i maskinen særlig ofte. Også praktisk: Det er nemt at holde OptiFresh ren.







Kvalitet frem for alt. OptiFresh består af førsteklasses komponenter og er grundigt testet. 

Resultatet: En pålidelig maskine, der næsten ingen vedligeholdelse kræver. OptiFresh har et 

permanentfilter af rustfrit stål.. Dette betyder mindre affald, og der skal aldrig mere fyldes 

filterruller på. Om den førsteklasses kvalitet: Præcisions-kværnen i OptiFresh Bean er Swiss 

made og med keramiske skiver, der holder et helt liv.

PERMANENTFILTER AF RUSTFRIT STÅL

Fresh Brew Unit Permanentfilter af rustfrit stål Keramiske skiver



OptiFresh er det nye ansigt i Fresh Brew. En fryd for øjet med de lige linjer og det tidløse 

rustfrie stål. Med OptiLight (LED)-belysningen giver du maskinen sit eget look, der passer til 

din firmastil. Vinder af Good Design Award 2011, men allerede nu en designklassiker!

DESIGNKLASSIKER 

Med OptiFresh træffer du et ansvarsbevidst valg. Rustfrit stål er uhyre stærkt, kan genbruges 

helt og er således bæredygtigt Og takket være de førsteklasses komponenter har OptiFresh 

en lang levetid. Desuden er maskinen energiøkonomisk. Den selvtænkende Energy Save Mode 

slukker for OptiFresh, når du ingen kaffe brygger. OptiLight-belysningen har et lavt forbrug. 

Boileren af rustfrit stål er isoleret for at spare endnu mere energi.

ET BÆREDYGTIGT VALG 

Til OptiFresh fås forskelligt tilbehør som underskabe, kopvarmere, bægerdispensere i rustfrit stål, 

vandfiltre, møntmekanisme, møntveksler og rengøringsmidler.

Underskab med 

køleenhed til tapning af 

koldt vand fra 

automaten. Inkl. 1 skuffe 

og aflukkelig dør. 

Møntmekanisme. 

Egnet til euro og 

kaffemønter.

Kopvarmer. Som 

standard udstyret med 

underkopholder. 





Animo laver kaffe når som helst. Kaffeelskere, kaffekendere, dem der arbejder sent og dem 

der står tidligt op sætter deres lid til disse driftssikre maskiner. Let at bruge med bedst mulig 

levetid. I over 60 år har Animo været den førende specialist inden for avancerede kaffe-syste-

mer og -maskiner til professionel brug. Hjemme og udenlands. Er der nogen der vil have 

kaffe?

Animo repræsenterer der ultimative i ren kaffe. Det kan defineres med bare et ord: bruger-

venlighed. Man finder hurtigt ud af, at vores maskiner er hurtige, enkle og bekvemme. 

Uanset hvor meget kaffe man vil servere til tiden eller til stedet så garanteret Animo den 

perfekte kop. Du kan også drage nytte af vores omfattende erfaring, ekspertise, pålidelighed 

og målrettethed på service. Animo. Coffee Convenience.

ANIMO 
ANYTIME

OptiFresh Bean NG OptiFresh NGOptiFresh Bean NG OptiFresh NG





For alle udførelser gælder 

Hver kop friskbrygget (50-240 ml)

Permanentfilter i rustfrit stål

stål Indstillelig kopplatform: 60 – 115 mm

Egnet til kander. Maks. aftapningshøjde: 

167 mm

Separat tapning af kaffe og varmt

vand Kapacitet kaffe (120 ml) pr. time: 130

Bryggetid kaffe (120 ml): 28 sek

Varmt vand pr. time: 25 l

Tilslutning: 1N~230V // 50-60Hz/2300W 

Kompakt format: 403(b*)x573(d)x 773(h**) 

mm (*eekskl. nøgle dør) 

(**ekskl. bønnebeholder 91 mm)

Plug & play

play boiler i rustfrit stål: 3,0 l

Let at betjene

Styrkeregulering

Stoptast

OptiLight

Intelligent energibesparende modus

Rengøringsprogram

Forbrugsregistrering

Stor affaldsbakke: 6,7 l

Vandtilslutning: ¾” 

Tilvalgsmuligheder

Møntmekanisme (nri)

Møntveksler (nri) (MDB-protokol)

Koldt vand

Decafé-udførelse

Tilbehør

Underskab

Kopvarmer

Rengøringsmidler

Vandflter

Bægerdispenser i rustfrit stål

Rengøringssæt

Stand alone-apparat

Permanentfilter af rustfrit stål

Separat varmt- og/eller koldtvandsudløb: til en ren kop te

Indstillelig kopplatform, også egnet til termokander

Nem påfyldning af bønner, fresh brew og instant-beholdere

Som standard med rengøringsprogram og registrering af forbrug

Bønnebeholder, der indtil kort tid før opfyldning ser fuld ud (OFR Bean)

Stor affaldsbakke til kaffegrums

Afkalkningsindikator og signalering af fuld affaldsbakke og drypbakke

OPTIFRESH (BEAN) I DETALJER 

Indhold OptiFresh (Bean) 1-3

Indhold bønnebeholder: 5,9 l/ 2,2 kg

kg Indhold FreshBrew-beholder: 5,1 l, 

1800 gr (Fresh Brew kaffe)

Indhold instant-beholder: 2,3 l 

(ca. 1300 gr mælketopping / 

1600 gr chokolade)

Indhold OptiFresh (Bean) 4

Indhold bønnebeholder: 5,9 l/2,2 kg

Indhold FreshBrew-beholder: 5,1 l, 

1800 gr (Fresh Brew kaffe)

 Indhold instant-beholder: 2,3 l 

(ca. 1300 gr mælketopping / 

1600 gr chokolade)

Indhold instant-beholder: 1,2 l 

(ca. 700 gr mælketopping/ 

800 gr chokolade) 

OptiFresh Bean

Kaffemølle med keramiske maleskiver

Stor bønnebeholder

OPTIFRESH (BEAN) SPECIFIKATIONER

OptiFresh Decafé. Kaffebeholderen er 

udskiftet med to separate beholdere til 

Fresh Brew kaffe og Decafé.



OPTIFRESH (BEAN) SPECIFIKATIONER

OptiFresh (Bean)  1 2 3 4 

Artikelnummer OptiFresh NG 1001705  1001707  1001709  1001711 

Artikelnummer OptiFresh Bean NG 1001713  1001715  1001717  1001719 

Antal instant-beholdere 1 2 3

Antal mixere 1 1 2

Valgmuligheder 1 2 3 4

Kaffe  

Kaffe mælk 

Kaffe sukker 

Kaffe mælk og sukker 

Chokolade 

Kaffe Choc 

Cappuccino 

Wiener Melange 

Latte Macchiato 

Espresso 

Dobbelt espresso 

Varmt vand 

Te 

Cappuccino sukker 

Espresso sukker 

Espresso choc 

Chokolade mælk 

Varm mælk 

Valgmulighederne afhænger af de ingredienser, som du vælger til hver beholder. 

Den fleksible styring gør det nemt at tilpasse valgmulighederne.

= Standard fabriksindstilling 

 =  Indstillelige valg (afhænger af de valgte ingredienser) 

 = Til påfyldning af termokander

OptiFresh NG 1

OptiFresh NG 2

OptiFresh NG 3

OptiFresh NG 4

OptiFresh Bean NG 1

OptiFresh Bean NG 2

OptiFresh Bean NG 3

OptiFresh Bean NG 4


