från

M-Line

FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR

M-LINE – KAFFEBRYGGARE FÖR GLAS- OCH TERMOSKANNOR
FÄRSKBRYGGT OCH SMAKFULLT KAFFE NÄR DET ÄR SOM BÄST!
MÄNNISKOR LOCKAS AV DOFTEN FRÅN NYBRYGGT KAFFE SOM INBJUDER TILL SAMTAL OCH EN TREVLIG ATMOSFÄR.
RIKTIGA KAFFEÄLSKARE NJUTER AV SMAKEN FRÅN NYBRYGGT KAFFE VARJE DAG.
MED ANIMO M-LINE BRYGGER DU DEN PERFEKTA KOPPEN KAFFE – PRECIS SOM DU VILL ATT KAFFET SKALL SMAKA.

Snygg, modern och användarvänlig
Animo har utvecklat M-Line för att
tillmötesgå kaffeälskarnas högt ställda
krav. Varje modell är utformad till en
praktisk, användarvänlig och elegant
kaffebryggare. Designen med rostfritt
stål och stilren svart syntetisk front ger

M-Line-bryggaren ett modernt och
tilltalande utseende. Den pryder sin
plats och passar in i varje miljö.
Dessutom är den enkel att använda så
att alla lätt kan brygga en kanna smakrikt
kaffe!

Många kombinationsmöjligheter
M-Line består av ﬁlterbryggare med
manuell vattenpåfyllning och bryggare
för fast vattenanslutning. Bryggarna är
utrustade med många användarvänliga
funktioner vilket gör kaffebryggandet
både snabbt och enkelt. Funktioner som
hetvattenkran för te, soppa etc. ﬁnns
som alternativ. Extra självreglerande
värmeplatta för en eller två kannor om
du har behov av värmehållning av ﬂera
kannor nybryggt kaffe. M-Line är därför

en lämplig bryggare för alla - även teälskarna. Med M-Line kaffebryggare kan
du snabbt och enkelt göra färskt kaffe
och låta kaffet bryggas direkt ner i en
glas- eller termoskanna. M-Line är en
tillgång för varje kök, bar och matsal.
En kaffebryggare som under lång tid
kommer att brygga gott kaffe eftersom
Animo säkerställt att kvalitet och
hållbarhet går hand i hand med
användarvänlighet och stil.

Njut av kaffe
bryggt på
rätt sätt!

BRYGG FÄRSKT KAFFE PÅ ETT ÖGONBLICK!

• Den halvautomatiska bryggaren har manuell
vattenpåfyllning i fronten. Detta gör det
lättåtkomligt och enkelt att fylla på vatten.
• Den helautomatiska bryggaren ansluts till
en vattenkälla och fylls automatiskt.

• Bryggarna är utrustade med en detektor för
kannan som startar och stoppar bryggningen.
• Filterkorgen har läckagestopp.
• Bryggarna är utrustade med en akustisk
signal som ljuder när kaffet är färdigbryggt.

• M-Line kan också fås utrustad med hetvattenkran för te, varm choklad, mjölk,
soppa och andra pulverprodukter.

• Touchknappar och kontrollampor på ovansidan av bryggaren ger en optimal bild över
kaffebryggningen.
• På de helautomatiska bryggarna väljer du
enkelt antalet koppar kaffe som ska bryggas.

Ditt kaffe är garanterat att få en perfekt smak som ett resultat av att använda funktionen, ”förfukta kaffet”. Kaffet sväller
innan bryggningen startar vilket ger en fylligare smak på kaffet och du kan verkligen njuta av maximal arom.

Fler finesser som underlättar användandet
• De självreglerande värmeplattorna garanterar att kaffet alltid har rätt temperatur.
• Modern design och enkelt underhåll.
• För termoskannor, pumptermosar och servicestationer: justerbar höjd, passar för alla storlekar av Animos termosar.
• Tack vare avkalkningsindikatorn vet du exakt när det är dags att rengöra kaffebryggaren. Påverkar smak och driftskostnad.
• Överhettnings- och torrkokningsskyddet återställs från utsidan.
• För rengöring av maskiner tillhandahåller vi anpassade avkalknings- och rengöringsmedel. Dessa produkter ﬁnns i 10 grams
portionsförpackningar och i lösvikt på 1 kg.

FÄRSKT KAFFE ÄR NÖDVÄNDIGT!
Filterbryggare för glaskannor

M100
Kaffebryggare med manuell vattenpåfyllning.
Finns i svart, grått och blått.

M200

M200W

Kaffebryggare med fast
vattenanslutning.

Kaffebryggare med fast vattenanslutning och hetvattenkran för
te, soppa etc.

M102/202

M200W

M21/M22

Dubbel kaffebryggare med manuell
vattenpåfyllning eller fast
vattenanslutning.

Dubbel kaffebryggare med fast
vattenanslutning och hetvattenkran
för te, soppa etc.

De självreglerande
värmeplattorna ser till att det
alltid ﬁnns rätt tempererat kaffe.

BEHOVEN ÄR OLIKA!
Filterbryggare för termoskannor

MT100

MT200

MT200W

Kaffebryggare med manuell vattenpåfyllning.
Finns i svart, grått och blått.

Kaffebryggare med fast
vattenanslutning.

Kaffebryggare med fast vattenanslutning
och hetvattenkran för te, soppa etc.

MT200Wp

MT202W

M100v/MT200v

Kaffebryggare för pumptermos och
fast vattenanslutning med
hetvattenkran för te, soppa etc.

Dubbel kaffebryggare för termos/
2,4 l container - med fast vatten- anslutning
och hetvattenkran för te, soppa etc.

Kaffebryggare med justerbar höjd passande till
2,4 liters container samt till 1,85 / 2,1 / 2,2 liters
termoskannor. Finns för manuell vattenpåfyllning
samt för fast vattenanslutning.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
Kombinera efter eget behov
Animo M-Line-maskiner erbjuder följande alternativ och tillbehör:

WKT3n

KKWn

Tillbehörsrack

Vattenkokare med
manuell vattenpåfyllning
eller för fast
vattenanslutning.

Värmare för att förvärma
koppar – hållare för fat.

För förvaring av skedar och portionsförpackningar av
te, socker, mjölk, choklad, soppa etc.

Ställ för pumptermos

Filterpapper

Rengöringsmedel

Vattenﬁlter

Plats för två pumptermosar
och fack för tillbehör.

90/250

Avkalknings- och
rengöringsmedel
speciellt framtaget för
Animos kaffebryggare.

Rent vatten är viktigt och
har en avgörande betydelse
för smak & kvalité på de
varma drycker som görs.

SPECIFIKATIONER
Information om kapacitet, mått, anslutning etc.

Bryggare för glaskannor
Artikelnummer

Kaffe - kapacitet/tim
Hetvatten - kapacitet/tim

M100/M200

10512/10562

18 liter, 144 kkp

28 liter, 224 kkp

—

Antal kannor
Elektrisk anslutning

Fast vattenanslutning
Mått i mm HxH*xDxB
* =höjd inkl. glaskanna
Bryggningstid

M102/M202

10502/10552 (svart)
10501 (grå)
10500 (blå)

—

M200W

M202W

M21/M22

10557

10567

10592/10597

14 liter, 112 kkp

36 liter, 288 kkp

—

16 liter, 128 kkp

21 liter, 168 kkp

—

2/2

4/4

2

4

1/2

1N~220-240V
50-60Hz/2250W

1N~220-240V
50-60Hz/3500W

1N~220-240V
50-60Hz/3350W

3N~380-415V
50-60Hz/6600W

1N~220-240V
50-60Hz/70W
1N~220-240V
50-60Hz/140W

nej / ja (3/4”)

nej / ja (3/4”)

ja (3/4”)

ja (3/4”)

460*625*205*380

460*625*420*380

460*625*420*380

460*625*620*380

ca 6 min/kanna

ca 8 min/kanna

ca 8 min/kanna

ca 6 min/kanna

ca 11 min

ca 9 min

ca 84-86º C

ca 84-86º C

Uppvärmningstid hetvatten

—

—

Värmehållningstemperatur

ca 84-86º C

ca 84-86º C

—
75*240*205*200
75*240*205*380
—
—
ca 84-86º C

Egna noteringar

Bryggare för
termoskannor
Artikelnummer

Kaffe - kapacitet/tim
Hetvatten - kapacitet/tim

MT100/
MT200

MT202W

MT200Wp

M202W

MT100/
MT200v

10522/10572 (svart)
10521 (grå)
10520 (blå)

10577

10547

10582

10537
10587

18 liter, 144 kkp

14 liter, 112 kkp

14 liter, 112 kkp

36 liter, 288 kkp

18 liter, 144 kkp

16 liter, 128 kkp

16 liter, 128 kkp

pumptermos
2,1 / 2,2 liter

termoscontainer
2,4 liter

pumptermos
2,1 / 2,2 liter

1N~220-240V
50-60Hz/2100W

1N~220-240V
50-60Hz/3200W

1N~220-240V
50-60Hz/3200W

3N~380-415V
50-60Hz/6300W

1N~220-240V
50-60Hz/2100W

Fast vattenanslutning

nej / ja (3/4”)

ja (3/4”)

ja (3/4”)

ja (3/4”)

nej / ja (3/4”)

Mått i mm HxDxB
H1=höjd min/max bryggare
H2=höjd min/max termos

595*205*380

650*420*380

595*420*380

650*620*380

Passande kannor

Elektrisk anslutning

—

21 liter, 168 kkp

—

termoscontainer termoskanna 1,85 l
2 x 2,4 liter pumptermos 2,1 l
pumptermos 2,2 l
termoscontainer
2,4 l

H1 = 540/650
H2 = 265/375
D*B = 205*380

Bryggningstid

Uppvärmningstid hetvatten
Egna noteringar
Reservation för ändringar utan förbehåll.

ca 7,5 min/termos

—

ca 10 min/container

ca 9 min/termos

ca 8 min för
2 termosar

ca 11 min

ca 11 min

ca 9 min

ca 6,5 min/ 1,85 l
ca 7,5 min/ 2,25 l
ca 8 min/ 2,4 l

—

Daalderop AB
Rommunds Alskog
623 64 Ljugarn, GOTLAND

E-post: info@daalderop.se

Tel. 0498 493230

www.daalderop.se

Innovation, teknik och högsta kvalitet har varit nyckelord för
sedan 1950 när de börjar utveckla och producera
sina dryckessystem med högsta kvalitet. Detta garanterar att
utrustningen kan användas bekymmersfritt under lång tid.
levererar kontinuerligt produkter för välsmakande
varma drycker till de flesta delar av världen.
är holländska och betyder entusiasm och det är med
®
”animo” vi jobbar på Daalderop AB.

