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OptiMe 

 

 

 

 

 

 

wersje INSTANT/FRESH MILK 

• Atrakcyjny wygląd i wysoka jakość napojów. 

• Ekspres o wydajności do 125 kaw dziennie. 

• Liczne możliwości konfiguracji komunikatów 

wyświetlanych na ekranie. 

• Laureat nagrody za wyjątkowy design 

Reddot Award 2019. 

Dostępne kolory 

     

Czarny  Biały  Czerwony  Brązowy  Dąb  
 

Funkcje podstawowe 

 Ekstrakcja najwyższej jakości 
 
Ekspres oferuję odwrócony system parzenia 
espresso oraz ceramiczny mechanizm młynka 
zapewniający niebywałą żywotność 
 (~300 000 filiżanek).  

 
 

Oświetlenie OptiLight LED 
 
Stylowe oświetlenie LED w dowolnym 
kolorze. Możliwość dostosowania 
koloru tła wyświetlacza pod OptiLight. 

 

Pomocne powiadomienia 
 
Powiadomienie na ekranie, gdy zbiornik jest 
prawie pusty. Łatwa obsługa dzięki wskazówkom 
na ekranie (z animacjami). 

 Pompa rotacyjna 
 
Zastosowanie pompy rotacyjnej dzięki 
czemu jej praca jest cichsza i bardziej 
równomierna. 

 

Ekran dotykowy 
 
Łatwy w obsłudze 7” ekran dotykowy 
z intuicyjnym interfejsem. Możliwość ustawienia 
logo firmy, obrazu, wideo lub reklamy jako 
wygaszasz ekranu. Informacje na temat wartości 
odżywczych lub alergenów na ekranie. 

 Automatyczne czyszczenie 
 
Szybki i łatwy w użyciu program 
czyszczenia. 

Opcje dodatkowe 

 Obejście (Bypass) 
 
Użyteczne rozwiązanie do parzenia kawy 
Americano i typu Long Black Coffee. 

 Zaparzacz XL 
 
Grupa zaparzająca do większych 
filiżanek 150-230 ml. Komora jest 
w stanie pomieścić 9,5-13,4g świeżej 
kawy. 

 

Moduł świeżego mleka 
 
Cicha pompa świeżego mleka pozwalająca 
uzyskiwać niezmiennie wysoką jakość. Szybkie 
i łatwe czyszczenie zgodne ze standardami 
higienicznymi HACCP. 

 Moduł zbiornika na wodę 
 
Zbiornik o pojemności 5.2l. Woda 
filtrowana za pośrednictwem filtra 
Brita Maxtra (100l lub 4 tygodnie). 
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Dane techniczne 

 BlueDot Animo OptiMe BlueDot Power 

Wymiary 
(szer. x wys. x głęb.) 

368x585x550 mm 380x600x515 mm 368x585x640 mm 

Waga 25 kg 32 kg 25 kg 

Wysokość wylewki 
(regulacja teleskopowa) 

80 – 170 mm 50 - 165 mm 70 – 170 mm 

Pojemność pojemnika na 
kawę 

2 x 0,6 (1,2) kg 
2 x 1,2 (2,4) kg 

2 x 0,6 (1,2) kg 
2 x 1 (2) kg 

2 x 0,6 (1,2) kg 
2 x 1,2 (2,4) kg 

Młynki Stalowe żarna stożkowe 
Ceramiczne żarna 

(Ditting) 
Stalowe żarna stożkowe 

Pojemność pojemnika na 
fusy 

70 porcji 70 porcji 70 porcji 

Pojemność bojlera kawy 0,6 l 0,5 l 0,6 l 

Pojemność bojlera pary Termoblok 0,5 l 0,6 l 

Pojemność grupy 
zaparzającej 

7 – 10 g  
9 – 16 g  

7 – 10 g  
9,5 – 13,4 g  

7 – 10 g  
9 – 16 g  

Interfejs 
6 przycisków + 4,3” 

ekran TFT 
7” ekran dotykowy 7” ekran dotykowy 

Zasilanie 
100V; 50/60Hz 
120V; 50/60Hz 

220 – 240V’ 50/60Hz 

100V; 50/60Hz 
120V; 50/60Hz 

220 – 240V 50/60Hz 

100V; 50/60Hz 
120V; 50/60Hz 

220 – 240V’ 50/60Hz 

Moc 
(w zależności od wersji) 

1400 – 1700 W 2200 W 1400 – 3000 W 

Protokół komunikacyjny MDB MDB MDB 

Dostępne Wersje ES; ES+FM;ES+IN+FM 11/12/21/22 
(zbiornik na ziarno + instant) 

ES; ES+FM;ES+IN+FM 

 

Dostępne akcesoria 

 

Podgrzewacz do filiżanek Systemy płatności 

 

Lodówka dedykowana Animo Lodówka Fridge C 
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Wymiary 

 

 

Schemat podłączeniowy 

 
 

 

Odległość maszyny od ścian i przedmiotów musi  
wynosić min. 50 mm. 

 

Podłączenie elektryczne: gniazdo ochronne 230V; 
zabezpieczone 16A. 
 
Zalecane 200 mm wolnej przestrzeni nad maszyną 
w celu wygodnego uzupełniania pojemników 
produktowych. 

 
Przyłącze wodne: gwint 3/8”, zalecane ciśnienie 2,5 
bara, max. 6 barów (powyżej 6 barów konieczna 
redukcja ciśnienia); oddalone najwyżej 1,5 m od 
urządzenia. 
 
System filtracyjny: filtr z węglem aktywnym firmy Brita. 
Uwaga! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych zakamienioną wodą! 

 
Odpływ wody: max. 1,5 m poniżej urządzenia, średnica 
lejka syfonu min. 40 mm, przystosowany do gorącej      
wody, ochrona przed zapachem. 

 

Maszyna ustawiona na płaskiej i równej powierzchni na 
wysokości co najmniej 850 mm. 

 
Urządzenie należy eksploatować w zamkniętych 
pomieszczeniach w temperaturze od 5 ° C do 30 ° C 
i maksymalnej wilgotności 80%. 

 

 

 

 


