
7100can&bottle

hot&cold

snack&food



Højde 870* mm
Højde med underskab og bordplade 1630* mm
Bredde 450 mm
Dybde 475 mm
Dybde med åben dør 850 mm
Vægt FB: 70 kg / FB B2C: 68 kg / ES: 68 kg / IN: 64 kg

Vandtilslutning
Koldtvandstilslutning  3/4” r.g.
Tryk (kun varmdriksversioner)  0,8 - 10 Bar

Elektriske forbindelser
Spænding  230 v AC
Sikring  10 A / 13A
Frekvens  50 Hz
Wattforbrug (u. køleanlæg)  FB / FB B2C / IN: 2000 - 2450 W
Wattforbrug (u. køleanlæg)  ES: 1500 - 2000 W

Strømforbrug
For korrekt temperatur 

FB / FB B2C: 260 Wh ; ES: 52 Wh ; IN: 226 Wh
For hver time i standby

FB / FB B2C: 98 Wh/h ; ES: 70 Wh/h ; IN: 92 Wh/h
* +70 mm for FB 7100 B2C beholder til kaffebønner
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Specifikationer

Friskmalet kaffe  5,5 l  2,0 kg
Kaffebønner  6,0 l  2,2 kg
Sukker  2,6 l  2,5 kg
Mælk / Topping  2,6 l  1,2 kg
Chokolade  2,6 l  1,5 kg
Instantkaffe 2,6 l  0,7 kg
Cappuccino (instant)  2,6 l  0,7 kg
Citronte  2,6 l  2,1 kg

Ingredienser
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På bagsiden af automatens dør er betalingssystemer og 
elektronik placeret separat bag en dækplade, der er let 
at fjerne. 7100 er kompatibel med alle større mønt- og 
Cashless-systemer, og den er forberedt for installation af 
systemer med Executive-, MDB- og BDV-protokol (afhæn-
gig af version). Det er muligt at installere op til 2 systemer 
(afhængig af systemernes fysiske dimensioner):
– Møntmekanisme
– Møntmekanisme + Cashless

Alle angivelser af vægt, kapacitet og dimensioner er 
cirkaangivelser og er kun vejledende. Listen over valget 
af drikke er ikke komplet. Der skal være et mellemrum på 
mindst 5,5 cm mellem automatens bagside og væggen. 
For instruktioner i forbindelse med installationen henvises 
til Servicemanualen.

Betalingssystemer

WITTENBORG ApS • Seebladsgade 1-3 • DK-5000 Odense C

Tlf. +45 72 18 60 00 • www.nwglobalvending.dk

Underskab · Bordplade · Vandtank (til underskab, 20 liter) · Hy-
giejnekits · IRDA-kit · Mekanisk tæller · Køleanlæg · FB-cremekit

Køleanlæg i underskab

Tilbehør

Konfigurationer
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Forvalg

Drikkens styrke  •  •  •  •  •  •  •  •

Drikkens mængde        •  •  •  •  •  •

Ekstra sukker  •  •  •  •  •  •  •  •

Ekstra mælk  •  •  •  •  •  •  •  •

Valg af drikke

Friskbrygget kaffe – sort  •  •  •    • •  • 

Friskbrygget kaffe – med sukker  •  •  •    • •  • 

Friskbrygget kaffe – med mælk  •  •  •    • •  •

Friskbrygget kaffe – med sukker og mælk  •  •  •    • •  • 

Espresso – sort  •  •  •  •  •  •  •

Espresso – med sukker  •  •  •  •  •  •  •

Espresso – med mælk  •  •  •  •  •  •  •

Espresso – med sukker og mælk  •  •  •  •  •  •  •

Instantkaffe – sort        •    •

Instantkaffe – med sukker        •    •

Instantkaffe – med mælk        •    •

Instantkaffe – med sukker og mælk       •    •

Cappuccino  •  •  •  •  •  •  •  •

Wiener Melange  •  •  •  •  •  •  •  •

Café au lait  •  •  •  •  •  •  •  •

Espresso choco  •  •  •  •  •  •  •  •

Chokolade  •  •  •  •  •  •  •  •

Chokomilk  •  •  •  •  •  •  •  •

Citronte        •    • 

Varmt vand  •  •  •  •  •  •  •  •

Multibryg – Kandebryg  •  •  •  •  •  •  •  •

Distribueret af:

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004



Designet
til dig med
god smag
Alle sætter stor pris på kaffepausen. Specielt når den giver 
mulighed for at stå med en dejlig friskbrygget og velsma-
gende kop kaffe i hånden. Derfor tilbyder vi dig 7100-se-
rien med dens moderne og smagfulde bordmodeller, som 
kan indpasses i alle miljøer med sans for kaffeoplevelser.

Smukt og brugervenligt design
Måske er det de rene linjer. Eller de stærke karakteristika. 
Forbrugerne er i hvert fald aldrig i tvivl, når de møder det 
elegante og klassisk skandinaviske design i en ægte Wit-
tenborg.

Innovativt indhold
Når du åbner automaten, ser du straks det gennemtænkte 
og funktionelle kaffekoncept og oplever, hvorfor indholdet 
af den nyeste vendingteknologi og det unikke vand- og 
blandesystem tilsammen gør maskinen så nem at vedlige-
holde og hurtig at fylde op.

Kaffe for enhver smag
Så glæd dig til din næste kaffepause! For 7100-serien
fra Wittenborg leverer uovertrufne smagsoplevelser
baseret på friskbryg, espresso eller instantkaffe …
Og opfylder selv dine hedeste ønsker!

Friskmalet og dampende varm kaffe, skum-
mende lækker cappuccino og cremet 
chokolade - valget er dit, og med Wittenborgs 
model 7100 er der nok at vælge imellem.

Wittenborg tænker på både dig og miljøet. 
Derfor arbejder vi hele tiden på at indføre nye 
energibesparende tiltag, så du kan nyde din 
varme drik med grøn samvittighed.

Den nye model 7100 er opdateret med Witten-
borgs seneste energibesparende tiltag: 
•  En ekstra isolering af vandtanken, hvad der i 

forhold til tidligere nedbringer automatens strøm-
forbrug med ca. 40%. 

•  Samtidig kan man ved at anvende nat- 
sænkningsfunktionen opnå en strømbesparelse 
på over 60% ift. tidligere.
Natsænkningsfunktionen er nu lavet endnu mere 
brugervenlig, så du ikke skal bruge tid på at finde 
ud af at slå den til. Og der er selvfølgelig ingen 
problemer med lav temperatur i den første kop 
efter natsænkningen – model 7100 brygger varm 
kaffe kop efter kop.



Et enkelt blik på de smukke bordmodeller i 7100-serien 
fra Wittenborg er rigeligt til at overbevise dig om, at denne 
automat har klasse. Fra det store posterområde med synlig 
kaffe glider blikket langsomt videre til det overskuelige 
valgpanel med det 4 x 20 karakters store LCD-display, 
som guider brugerne gennem de op til 23 drikkevalg og 4 
forvalg.

7100 fås i versionerne Friskbryg (FB), Friskbryg Bean-to-
Cup (FB B2C), Espresso (ES) og Instant (IN). FB 7100 er 
baseret på klassisk formalet kaffe eller hele kaffebønner, der 
kværnes i automaten, hvorefter kaffen brygges på traditio-

nel vis. ES 7100 er også baseret på kaffebønner, som sikrer 
espresso af højeste kvalitet, mens IN 7100 er baseret på 
pulverkaffe, der giver en meget kort tilberedningstid.

7100-serien er med sine fleksible konfigurationsmuligheder, 
programmerbare rengøringscyklus og optimerede 
påfyldnings- og vedligeholdelsesforhold perfekt til kontorer, 
administrationsbygninger, receptioner, tekøkkener og 
kantiner. Med mulighed for installation af møntmekanisme 
og pengeløst system og et stort udvalg af tilbehør tilfreds-
stiller den således alle krav til en moderne kaffeløsning – 
uanset smag!

Tak for kaffe!

7100 afslører sit funktionelt 
designede indre med glatte 
overflader, tydelige farvekoder 
og let adgang til alle servicedele. 
Det sikrer en let, hurtig og effektiv 
rengøring og vedligeholdelse.

FB og ES 7100 har en stor og 
ergonomisk designet kaffebeholder 
med en kapacitet på over 200 
kopper kaffe. Beholderen gør 
kaffen fristende synlig for brugerne 
og kan let trækkes ud og påfyldes i 
selve automaten.

Optimal brugervenlighed er i fokus 
med det store og åbne udleverings-
område med justerbar kopholder. 
Den gør det nemt for brugerne at 
placere og udtage kopper, og sam-
tidig har man mulighed for brygning 
direkte i op til 24 cm høje kander.

Ingrediensbeholderne er udstyret 
med et håndtag, så de er lige til at 
trække ud og genopfylde. Låget 
åbner automatisk og beholderne 
kan påfyldes let og hurtigt i eller 
udenfor automaten.

ES 7100
Feinschmeckeren. 
Espresso-modellen 
er din mulighed for at 
servere en bred vifte 
af kaffeløsninger, som 
tilfredsstiller selv de 
mest kræsne smags-
løg og som opfylder 
alle kaffedrømme!

FB 7100
Den sikre. 
Friskbryg-modellen 
med det brede udvalg 
og store brugerven-
lighed. Den oplagte 
løsning når du lægger 
vægt på alsidighed 
samt garanti for altid 
at kunne opfylde  bru-
gerens behov.

FB 7100 B2C
Den friske. 
Bean-to-Cup-model-
len serverer friskbryg-
get kaffe lavet på hele 
kaffebønner der kvær-
nes i automaten. Det 
giver en høj kvalitet 
af drikkene og holder 
kaffen frisk i lang tid.

IN 7100
Den hurtige. 
Vores instant-model, 
hvor det hele går lidt 
mere tjep, er løsnin-
gen for dig, der har 
brug for en maskine, 
hvor såvel bryggetid 
som rengøringstid er 
minimeret.


