Douwe Egberts

Fresh Brew Gallery 110
Op elk moment heerlijke verse koffie
•
•
•
•
•

Op elk moment heerlijke verse koffie
Compact en verfijnd
Versgemalen koffie zichtbaar
Gemakkelijke bediening: één druk op de knop
Speciaal filter, hoge betrouwbaarheid

Altijd verse koffie. Compact en betrouwbaar!
Er gaat niets boven een verse kop koffie. De geur, de smaak: dat is écht even genieten. De Gallery 110 zet elk
kopje vers, op elk moment van de dag. Eenvoudig per kop of per kan. Door zijn compactheid is er altijd wel
plek te vinden. En dan kan het genieten beginnen.

Altijd verse koffie

Gebruiksvriendelijk

Verse koffie	De Gallery 110 zet op elk moment van de dag een kopje verse koffie.
Dat verschil proeven uw gasten en medewerkers direct.
Vijf melanges 	Omdat smaken nu eenmaal verschillen kunt u kiezen uit vijf
koffiemelanges: Traditional, Select, Gold, Good Origin en Decafeïne.
Espresso variant	Met de Gallery 110 geniet u ook van lekkere espresso: het pittige kleine
kopje koffie met het krachtige aroma.
Variabele strekte
De sterkte van de koffie kan iedereen aanpassen naar wens:
mild, normaal en sterk.

In gebruik	Het bedieningspaneel van de Gallery 110 is overzichtelijk en zeer logisch.
Één druk op de knop is voldoende voor een heerlijk kopje koffie.
In onderhoud	Naar de Gallery 110 heeft u weinig omkijken. De kunststof koffiecontainer
is eenvoudig bij te vullen en schoon te houden.
Speciaal filter	De Gallery 110 heeft een filter zonder papier. Hierdoor heeft de machine
een hoge betrouwbaarheid en een beperkte hoeveelheid afval. Dat
scheelt kosten.
Technische informatie

850 x 380 x 360 mm (b=757 met geopende deur)

Gewicht (leeg)

ca. 30 kg

Elektriciteit

 30 VAC; 50 Hz; 1 fase 16 A,
2
opgenomen vermogen max. 3 kW

Onderzetkasten (optioneel)

Voor plaatsing apparaat en opbergen koffietoebehoren

betaalsystemen (optioneel)

Muntmechanisme

Ingredienten

Keuzemogelijkheden
Fresh Brew Decafeïne

Fresh brew Select

Fresh brew Good Orgin

Fresh Brew Gold

Koffie

Water

√

√

√

√

√
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L079

Fresh Brew Traditional

Heet water

De Gallery 110 kan geleverd worden mét en zonder muntmechanisme.

Afmetingen (hxbxd)

Kan espresso

Betaalsystemen

 30 kopjes per uur,
1
ca 28 seconden per kopje

Kop espresso

Extra’s

1,4 kg

Capaciteit

Kan zwart

Compact	De Gallery 110 neemt weinig ruimte in en is op vrijwel elke plek te
plaatsen. Het enige wat u nodig heeft, is een wateraansluiting en
stopcontact.
Een apparaat
met smaak	De Gallery 110 zet niet alleen goede koffie, hij ziet er ook keurig en
compact uit en past daarom in vrijwel elke omgeving.
Zien is geloven	De Gallery 110 heeft een transparante koffiecontainer waardoor
versgemalen koffie zichtbaar is. Iedereen kan zien dat elk kopje
vers wordt gezet. Meer uitstraling? Kies dan voor een Douwe Egberts
onderzetkast waarin u bekers, suiker- en melksticks overzichtelijk
opbergt.

Kofficontainer

Kop zwart

Design dat overal past

