Douwe Egberts

Schaerer Joy

Compacte espressomachine
met gevarieerd assortiment.
•
•
•
•

 eer hoge en consistente in-cup kwaliteit met verse melk
Z
Ruim aanbod aan diverse koffievariaties
Compacte machine die bijna overal geplaatst kan worden
Dubbele uitgifte mogelijk voor espresso, cappuccino
en café crème

Douwe Egberts

Schaerer Joy

De kleinste espressomachine die voldoet
aan de hoogste verwachtingen
Dat is de Schaerer Joy! Deze espressomachine staat voor genieten: van een mooi design en van heerlijke koffievariëteiten.
Door haar eenvoud is de machine makkelijk in gebruik en zeer onderhoudsvriendelijk. De Schaerer Joy is zo goed als op elke
vraag hét antwoord.

Kwaliteit en variatie
Koffievariatie	
Vergelijkend in haar klasse biedt de Schaerer Joy
veel verschillende, perfect smakende koffievariaties:
van espresso, café crème tot een cappuccino of
latte macchiato.
Instelbare sterkte
Vóór de uitgifte kan de sterkte van de koffie worden
gekozen. Er kan worden gekozen uit: krachtig, normaal
en mild.
Verse melk	Bij het schenken van koffievariëteiten met melk wordt
de machine standaard geleverd met een koelkastje.
Hierdoor blijft uw melk altijd vers en koel voor de
perfecte cappuccino.

Technische informatie
Capaciteit per dag*

50 koppen per dag

Aantal gebruikers

circa 10

Afmetingen (b x h x d)

305 x 400 x 443

Gewicht

15 kg

Elektriciteit

230V; 50Hz; 10A; 2200W

Modellen

De Schaerer Joy is op dit moment alleen met waterreservoir beschikbaar (met of zonder koelkast).
In de nabije toekomst zal er ook een variant met
een vaste wateraansluiting geïntroduceerd worden
(met of zonder koelkast).

Onderhoud
Zeer hygiënisch
 et koffie- en melksysteem wordt dagelijks gespoeld.
H
Gemakkelijke reiniging De machine heeft een reinigingsfrequentie van
1 x per week. Door de duidelijke instructies in
de display is dit zeer eenvoudig.
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Variabele uitloop 	De Schaerer Joy bevat een op hoogte instelbare
dubbele uitloop van koffie en melkschuim.
Heet water
Uitgifte van heet water met een druk op de knop.
Dubbele koffie-uitloop	Dubbele uitgifte mogelijk voor espresso, cappuccino
en café crème.

