Douwe Egberts

Schaerer 60

Een compacte volautomaat
•
•
•
•
•
•

 olautomatisch en compact
V
Overal te plaatsen
Automatisch reinigingsprogramma
Twee koffie-invoeren
Uitvoering zonder en met melk
Verse melk uit de koelkast

Douwe Egberts

Schaerer 60

Kies voor de kleinste volautomaat
Stel, u schenkt zo’n 50 kopjes koffie of cappuccino per dag. En u wilt dat iedere kop perfect is. Een rijk aroma, de juiste temperatuur
en een mooie crèmelaag. Alles erop en eraan, met één druk op de knop. In dat geval kunt u niet om de Schaerer 60 / 61 heen. Het is
de kleinste volautomatische espressomachine uit het assortiment. Laat u niet misleiden door het compacte formaat, de kwaliteit is
gelijk aan die van haar grotere broers.

Ook de variatie is automatisch
Perfecte cappuccino. Bij de 60M en 61M uitvoeringen heeft u met één druk
op de knop volautomatisch een perfecte cappuccino met lekkere melkschuim.
Altijd vers en koel. Naast de Schaerer 60 M / 61M plaatst u een koelkastje
waarin de melk vers en koel blijft. Voor de beste smaak.
Ook cafeïnevrij. Voor alle varianten geldt dat de machine twee koffie-invoeren
heeft. Eén voor de koffie uit de bonencontainer en één voor een gemalen
variant. Bijvoorbeeld voor een cafeïnevrije melange. Alle varianten zijn hierdoor
cafeïnevrij beschikbaar.
Altijd vers en koel

Compact en snel
Overal inzetbaar. De Schaerer is leverbaar met zowel een vaste wateraansluiting
(Schaerer 61 en 61M) als een uitneembaar waterreservoir (Schaerer 60 en 60M).
Zo is de machine overal te plaatsen.
Dubbele koffie-uitloop. Met de Schaerer kunt u tegelijkertijd twee kopjes
espresso of lungo zetten.

Technische informatie
Capaciteit per dag*

50

Afmetingen (bxhxd)

525 (+ 250)** x 412 x 460 mm

Gewicht (kg)

19,3

Elektriciteit

230 V; 50 Hz; 10 A; 2200 W

* uitgaande van 125 ml per kop koffie
** inclusief koelkast

Beschikbare versies
60

zwarte koffie

waterreservoir

61

zwarte koffie

vaste wateraansluiting

60M

cappuccino

waterreservoir

61M

cappuccino

vaste wateraansluiting

Zeer duurzaam
Over Schaerer. Dit Zwitserse bedrijf maakt al sinds 1924 espressomachines.
Degelijke, betrouwbare apparatuur waar u altijd op kunt rekenen.
Perfecte cappuccino

Dubbele koffie-uitloop
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Service die bij u past
Maatwerk. Geen enkele situatie is hetzelfde. Daarom geloven we als het om
service gaat niet in standaardoplossingen. We adviseren u graag bij het kiezen
van service die exact bij u past.

