
PROFESSZIONÁLIS KÁVÉMEGOLDÁSOK 
CAFITESSE RENDSZERREL

A Cafitesse egy speciális likvid kávé koncepció.
A Cafitesse kávé alapanyag egy tökéletesített 
folyamat eredménye, amely optimális feltételek 
mellett készül egy Holland kávépörkölő üzemben. 
Víz hozzáadásával a Cafitesse gép egy tökéletes 
csésze kávét készít az extrém erősségű likvid kávé 
sűrítményből úgy, hogy közben megtartja az állandó 
és elvárt magas minőséget. A különböző kávéter-
mékek nagyon gyorsan elkészülnek, amely tulajdon-
sága tökéletesen alkalmassá teszi a legváltozatosabb 
területeken történő felhasználásra a Hotel, Ban-
keting-től a termelő üzemekig. Plusz hozzáadott 
értékek a nulla veszteség és a zárt rendszer. 
A fenntarthatóság érdekében a gyártás során 
keletkezett melléktermékeket a gyár újrahasznosítja. 
A gép felhasználó barát és karbantartása, tisztítása 
nagyon kevés időt vesz igénybe. Meghívjuk Önt, 
hogy fedezze fel választékunkat a klasszikus fekete-
kávétól a kényeztető cappuccinóig és találja meg az 
igényeinek megfelelő megoldást.

A Jacobs Douwe Egberts kizárólagos forgalmazója az Out Of Home szegmensben a CoffeeLike Kft. 
Évente 100 L Cafitesse kávé sűrítmény vásárlása esetén a gép szerződéses kihelyezését, szervizelését, 
karbantartását térítésmentesen biztosítja. Példák a termékek önköltségére:
• Espresso: 34,09 Ft+áfa-tól
• Hosszúkávé: 48,16 Ft +áfa-tól
Magasabb éves értékesítési mennyiség esetén az ingyenes szerviz szolgáltatások mellett akár netto 28 Ft.-os 
adagár is elérhető!
A kávégép kihelyezését annak termékkel történő ellátását, a gép szervizelését és karbantartását a CoffeeLike 
Kft. területi képviselői és szerviz technikusai végzik.

A CoffeeLike Kft. termékeiről és szolgáltatásairól a www.coffeelike.hu weboldalon is tájékozódhat.



TECHNIKAI ADATOK, KIEGÉSZÍTŐK

     Excellence compact  Excellence
     espresso    espresso
     krémkávé   krémkávé
     filterkávé   filterkávé
     cappuccino   cappuccino

Italválaszték    latte machiato   latte machiato
     tejes kávé   tejes kávé
     chococcino   forró víz
     csokis kávé
     forró csokoládé
     forró víz   
Külső méret (mag x szél x mély)  560 x 386 x 420  920 x 380 x 524

Elektromos csatlakozás   230V, 2100 W   230V, 3300W 

Vízcsatlakozás    fix vízcsatlakozás (3/8”)   fix vízcsatlakozás (3/8”) 
     vagy 20L-es kannás rendszer  vagy 20L-es kannás rendszer

Portartály kapacitás   1,2 kg/tartály   nincs

Sebesség/csúcs kapacitás  140 csésze/óra   300 csésze/óra
Súly üresen    22kg    38,5kg

Excellence compact Instant verziós konfiguráció:
Kávé: 1,25L - Tej: 0,75L - Instant portartály: 1,2 kg 


