
7100  PLUS



7100 PLUS er
nytænkning i særklasse
Wittenborg 7100 PLUS er elegant, skandinavisk design og kvalitet 

helt ud i de mindste detaljer. Modellerne er udtryk for nytænk-

ning - og et resultat af vores vedvarende arbejde for at levere 

miljøbevidste løsninger.

Gennemtænkt design og funktionalitet
De flotte bordmodeller er æstetiske, stilsikre og perfekt tilpasset 

til et moderne, skandinavisk miljø. Det nyudviklede touch-on-icon 

panel aktiveres ved et let tryk, hvorefter det valgte ikon blinker 

under udlevering. 

Innovation indeni og udenpå
Brugervenligheden er i top på Wittenborg 7100 PLUS. Alle 

modeller er lette at fylde op og rengøre - og du har hjælpen lige 

ved hånden. Automatens dele er farvekodede, så det er let at se, 

hvad der skal rengøres.

Coffee solves everything 
Fire, lækre versioner med hver sin særlige funktion sikrer dig 

smagsoplevelser i verdensklasse. Modellerne kan installeres 

med møntindkast. 

Hos Witten borg arbejder vi hele tiden med at 

udvikle vores produkter og produktion mod en 

større miljøvenlighed. Derfor har vores fabrik 

opnået  miljøcertificeringen ISO 14001. 

7100 PLUS har et endnu lavere energiforbrug

end tidligere modeller, og er mærket  

med energiklassificeringen A iht. EVA EMP  

3.0 standardprotokollen. 

Du vil opleve, at kaffe fra Wittenborg bare er 

bedre. Så enkelt kan det siges. 



Bean-to-cup-modellen er 

baseret på friskbrygget 

kaffe lavet på hele 

kaffebønner, der kværnes 

i automaten. Forvent en 

høj kvalitet og en frisk 

kaffesmag. 

Når det hele skal gå lidt 

mere tjept, er løsningen 

vores instantmodel. Her 

er brygning såvel som 

rengøring overstået på 

minimal tid. 

Friskbrygmodellen anbe-

fales særligt til kontorer 

og forretningsmiljøer, hvor 

det er hensigtsmæssigt 

at tilbyde en lang række 

smagsvarianter. Friskbryg 

er smagen, du kender.

Espresso-modellen 

tilbyder kaffevarianter 

i et bredt udvalg. Den 

er det perfekte valg til 

kaffekendere og til alle, 

der virkelig ELSKER kaffe. 

FB 7100 PLUS
Friskbryg

ES 7100 PLUS
Espresso

FB 7100 B2C PLUS
Bean-to-cup

IN 7100 PLUS
Instant

Det nye interface har et elegant 
design med en ny touch-on-icon 
teknologi samt et lækkert  oplyst 
poster område med aluminiumtop, 
hvor kaffen ses. 

7100 PLUS har en stor, ergonomisk 
designet beholder med en kapa citet 
på flere end 200 kopper kaffe. 
Be  holderen trækkes let ud og 
gen  opfyldes, mens den stadig er i 
automaten. 

Som en helt ny feature fås 7100 
PLUS med en 5,7” grafisk skærm, 
der kan vise både video og statiske 
billeder. Skærmen giver din virk-
som hed en fantastisk mulighed for 
at markedsføre sig over for kunder 
og ansatte. 

Udleveringsområdet med 
justerbar kopholder har en 
optimal brugervenlighed med 
god plads til at placere kopper 
eller til at brygge direkte i op til 
24 cm høje kander. 

Bag panelet på 7100 PLUS 
gemmer sig et funktionelt design 
med ren gø  ringsvenlige overflader, 
tydelige farvekoder og nem 
adgang til alle servicedele. 

Genopfyld kaffebeholderen på få 
sekunder – scan QR koden og se, 
hvor nemt det er. 

Rengør 7100 PLUS – scan QR 
koden og se, hvor let og hurtigt 
det gøres. 




