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OptiBean 2

Ref. 0440.317.040

Máquina automática com 1 depósito para produtos instantâneos

* Chocolate ou leite em pó

6 teclas pré-programadas (Café expresso; café americano; café com leite; cappuccino; 
galão ou Latte Macchiato e água quente).
6 teclas para programar em função dos produtos instantâneos escolhidos (por ex., Chocolate; 
café com chocolate; chocolate expresso; descafeinado; chá; café com açúcar; leite 
quente; chocolate com leite; expresso duplo; água fria; etc). 
Botão stop.
Tabuleiro regulável em altura para diferentes tamanhos de copos: 60 - 115 mm.
Tremonha de café e recipientes dos produtos instantâneos de fácil enchimento.
O isolamento da caldeira de vapor permite uma economia de energia aproximadamente de 
50%. Sistema inteligente de economia de energia.
Compartimento de resíduos de café de grande dimensão. Tabuleiro de resíduos ajustável.
Registo de consumos.
Sistema de auto lavagem.
Torneira de água quente independente.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 402x564x700 mm 

Potência 2275 W 

Voltagem 230V/1/50Hz 

Tempo de dosagem (120 ml) 25 - 30 seg. 

Capacidade da tremonha (café) 1.5 kg 

Capacidade para produtos instantâneos * 2 kg 
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OptiBean 3

Ref. 0440.317.041

Máquina automática com 2 depósitos para produtos instantâneos

6 teclas pré-programadas (Café expresso; café americano; café com leite; cappuccino; 
galão ou Latte Macchiato e água quente).
6 teclas para programar em função dos produtos instantâneos escolhidos (por ex., Chocolate; 
café com chocolate; chocolate expresso; descafeinado; chá; café com açúcar; leite 
quente; chocolate com leite; expresso duplo; água fria; etc). 
Botão stop.
Tabuleiro regulável em altura para diferentes tamanhos de copos: 60 - 115 mm.
Tremonha de café e recipientes dos produtos instantâneos de fácil enchimento.
O isolamento da caldeira de vapor permite uma economia de energia aproximadamente de 
50%. Sistema inteligente de economia de energia.
Compartimento de resíduos de café de grande dimensão. Tabuleiro de resíduos ajustável.
Registo de consumos.
Sistema de auto lavagem.
Torneira de água quente independente.
Vantagem adicional de permitir a obtenção de bebidas através da combinação dos dois 
produtos instantâneos seleccionados.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 402x564x700 mm 

Potência 2275 W 

Voltagem 230V/1/50Hz 

Tempo de dosagem (120 ml) 25 - 30 seg. 

Capacidade da tremonha (café) 1.5 kg 

Capacidade para produtos instantâneos 0,85 (leite) + 0,85 (chocolate) kg 
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Optivend Choco

Ref. 0405.317.003

Máquina automática de chocolate

Nas máquinas automáticas OptiVend, basta accionar o botão do produto pretendido e a 
bebida estará pronta em segundos. As opções são claramente indicadas no display frontal 
fazendo com que a utilização destas máquinas seja excepcionalmente simples. A instalação 
é extremamente simples, requerendo apenas um ponto de ligação eléctrica e água. 
Possibilidade de personalizar o painel de controlo. A manutenção é mínima e pode ainda ser 
reduzida com um filtro de água. 
1 Depósito para produtos instantâneos.
Possibilidade de configurar o teclado com outros produtos.
Configuração memorizada com um código PIN que evita a eliminação acidental do programa.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 226x490x580 mm 

Potência 3275 W 

Voltagem 230V/1/50Hz 

Produção chávena (120 ml) 360 unid./h 

Tempo de dosagem 5-10 seg. 

Caldeira em aço inox 2.5 l 

Altura do dispensador 118 mm 
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OptiVend 1

Ref. 0440.317.042

Máquina automática com 1 depósito para produtos instantâneos

Nas máquinas automáticas OptiVend, basta accionar o botão do produto pretendido e a 
bebida estará pronta em segundos. As opções são claramente indicadas no display frontal 
fazendo com que a utilização destas máquinas seja excepcionalmente simples. A instalação 
é extremamente simples, requerendo apenas um ponto de ligação eléctrica e água. 
Possibilidade de personalizar o painel de controlo. A manutenção é mínima e pode ainda ser 
reduzida com um filtro de água. 
1 Depósito para produtos instantâneos.
Possibilidade de configurar o teclado com outros produtos.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 226x490x580 mm 

Potência 3275 W 

Voltagem 230V/1/50 Hz 

Produção chávena (120 ml) 360 unid./h 

Tempo de dosagem 5-10 seg. 

Produção água quente 40 l/h 

Caldeira em aço inox 2.5 l 

Altura do dispensador 118 mm 
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OptiVend 4

Ref. 0440.317.045

Máquina automática com 4 depósitos para produtos instantâneos

Nas máquinas automáticas OptiVend, basta accionar o botão do produto pretendido e a 
bebida estará pronta em segundos. As opções são claramente indicadas no display frontal 
fazendo com que a utilização destas máquinas seja excepcionalmente simples. A instalação 
é extremamente simples, requerendo apenas um ponto de ligação eléctrica e água. 
Possibilidade de personalizar o painel de controlo. A manutenção é mínima e pode ainda ser 
reduzida com um filtro de água.
4 Depósitos para produtos instantâneos.
Possibilidade de configurar o teclado com outros produtos.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 389x515x580 mm 

Potência 3275 W 

Voltagem 230V/1/50Hz 

Produção chávena (120 ml) 360 unid./h 

Tempo de dosagem 5-10 seg. 

Produção água quente 40 l/h 

Caldeira em aço inox 5.5 l 

Altura do dispensador 118 mm 
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OptiVend HS

Ref. 0440.317.050

Máquina automática com 2 depósitos para produtos instantâneos

Nas máquinas automáticas OptiVend, basta accionar o botão do produto pretendido e a 
bebida estará pronta em segundos. As opções são claramente indicadas no display frontal 
fazendo com que a utilização destas máquinas seja excepcionalmente simples. A instalação 
é extremamente simples, requerendo apenas um ponto de ligação eléctrica e água. 
Possibilidade de personalizar o painel de controlo. A manutenção é mínima e pode ainda ser 
reduzida com um filtro de água.
2 Depósitos para produtos instantâneos.
Possibilidade de configurar o teclado com outros produtos.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 389x515x697 mm 

Potência 9675 W 

Voltagem 230V/1/50Hz 

Produção chávena (120 ml) 900 unid./h 

Tempo de dosagem 5 seg. 

Produção água quente 110 l/h 

Caldeira em aço inox 5.5 l 

Altura do dispensador 235 mm 
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OptiVend HS DUO

Ref. 0440.317.051

Máquina automática com 2/4* depósitos para produtos 
instantâneos

* Edição de cappuccino especial (2x2 containers) 

Nas máquinas automáticas OptiVend, basta accionar o botão do produto pretendido e a 
bebida estará pronta em segundos. As opções são claramente indicadas no display frontal 
fazendo com que a utilização destas máquinas seja excepcionalmente simples. A instalação 
é extremamente simples, requerendo apenas um ponto de ligação eléctrica e água. 
Possibilidade de personalizar o painel de controlo. A manutenção é mínima e pode ainda ser 
reduzida com um filtro de água. 
2 Depósitos para produtos instantâneos/ 4 para edição de cappuccino especial (2x2 containers).
Possibilidade de configurar o teclado com outros produtos.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 389x515x697 mm 

Potência 9675 W 

Voltagem 230V/1/50Hz 

Produção chávena (120 ml) 875 unid./h 

Tempo de dosagem 12 (duas chávenas) seg. 

Produção água quente 110 l/h 

Caldeira em aço inox 5.5 l 

Altura do dispensador 235 mm 
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CB 1x5 R

Ref. 0440.317.008

Máquina de café de filtro 30 l

Máquina de café de filtro com 1 container removível para grandes quantidades de café 
num curto espaço de tempo.
Os comandos intuitivos permitem programar facilmente a quantidade de bebida.
A máquina está equipada com um diplay LCD iluminado, ligação à rede hídrica 3/4”, braço de 
protecção giratório, detector de presença do container, arranque lento, temporizador, aviso de 
café pronto, sugestão da dose de café, contador diário e total, várias opções de limpeza.
Os containers são fornecidos com um vidro de nível integrado e torneira.
Estrutura em aço inoxidável.
Fornecido com filtro sintético, tabuleiro para resíduos com grelha, removedor de café e 
calcário com funil, vidro de nível extra, escova para o vidro de nível e filtro de papel para as 
primeiras bebidas.
Papel de filtro Ø 101/317.
Sugestão: combinação para aumentar a capacidade 1x CB 1x5 R + 1x CB 1x5 L.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 530x465x695 mm 

Potência 3200 W 

Voltagem 230V/1/50Hz

Produção 30 l/h 

Temperatura 80-85ºC
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CB 1x40 R

Ref. 0440.317.019

Máquina de café de filtro 160 l com 1 container

Máquina de café de filtro com 1 container removível para grandes quantidades de café 
num curto espaço de tempo.
Os comandos intuitivos permitem programar facilmente a quantidade de bebida.
A máquina está equipada com um diplay LCD iluminado, ligação à rede hídrica 3/4”, braço de 
protecção giratório, detector de presença do container, arranque lento, temporizador, aviso de 
café pronto, sugestão da dose de café, contador diário e total, várias opções de limpeza.
Os containers são fornecidos com um vidro de nível integrado e torneira.
Estrutura em aço inoxidável.
Fornecido com filtro sintético, tabuleiro para resíduos com grelha, removedor de café e 
calcário com funil, vidro de nível extra, escova para o vidro de nível e filtro de papel para as 
primeiras bebidas.
Papel de filtro Ø 280/635.
Sugestão: combinação para aumentar a capacidade 1x CB 1x40 R + 1x CB 1x40 L.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 765x685x970 mm 

Potência 18200 W 

Voltagem 400V/3/50Hz

Produção 160 l/h 

Temperatura 80-85ºC
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CB 2x5

Ref. 0440.317.005

Máquina de café de filtro 30 l com 2 containers

Máquina de café de filtro com 2 containers removíveis para grandes quantidades de café num curto 
espaço de tempo.
Os comandos intuitivos permitem programar facilmente a quantidade de bebida.
A máquina está equipada com um diplay LCD iluminado, ligação à rede hídrica 3/4”, braço de protecção 
giratório, detector de presença do container, arranque lento, temporizador, aviso de café pronto, 
sugestão da dose de café, contador diário e total, várias opções de limpeza.
Os containers são fornecidos com um vidro de nível integrado e torneira.
Estrutura em aço inoxidável.
Fornecido com filtro sintético, tabuleiro para resíduos com grelha, removedor de café e calcário com 
funil, vidro de nível extra, escova para o vidro de nível e filtro de papel para as primeiras bebidas.
Papel de filtro Ø 101/317.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 770x465x695 mm 

Potência 3200 W 

Voltagem 230V/1/50Hz

Produção 30 l/h 

Temperatura 80-85ºC
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CB 2x40

Ref. 0440.317.025

Máquina de café de filtro 160 l com 2 containers

Máquina de café de filtro com 2 containers removíveis para grandes quantidades de café num curto espaço 
de tempo.
Os comandos intuitivos permitem programar facilmente a quantidade de bebida.
A máquina está equipada com um diplay LCD iluminado, ligação à rede hídrica 3/4”, braço de protecção giratório, 
detector de presença do container, arranque lento, temporizador, aviso de café pronto, sugestão da dose de 
café, contador diário e total, várias opções de limpeza.
Os containers são fornecidos com um vidro de nível integrado e torneira.
Estrutura em aço inoxidável.
Fornecido com filtro sintético, tabuleiro para resíduos com grelha, removedor de café e calcário com funil, 
vidro de nível extra, escova para o vidro de nível e filtro de papel para as primeiras bebidas.
Papel de filtro Ø 280/635.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 1240x685x970 mm 

Potência 18200 W 

Voltagem 400V/3/50Hz

Produção 160 l/h

Temperatura 80-85ºC
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CB 1x5W R

Ref. 0440.317.026

Máquina de café de filtro 30 l com dispensador de água quente

Máquina de café de filtro com 1 container removível para grandes quantidades de café num curto 
espaço de tempo.
Os comandos intuitivos permitem programar facilmente a quantidade de bebida.
A máquina está equipada com um diplay LCD iluminado, ligação à rede hídrica 3/4”, braço de protecção 
giratório, detector de presença do container, arranque lento, temporizador, aviso de café pronto, sugestão 
da dose de café, contador diário e total, várias opções de limpeza.
Os containers são fornecidos com um vidro de nível integrado e torneira.
Estrutura em aço inoxidável.
Fornecido com filtro sintético, tabuleiro para resíduos com grelha, removedor de café e calcário com 
funil, vidro de nível extra, escova para o vidro de nível e filtro de papel para as primeiras bebidas.
Papel de filtro Ø 101/317.
Sugestão: combinação para aumentar a capacidade 1x CB 1x5W R + 1x CB 1x5W L

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 530x465x695 mm 

Potência 5400 W 

Voltagem 400V/3/50Hz

Produção café 30 l/h 

Produção água quente 22 l/h 

Temperatura 80-85ºC
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CB 2x 20W

Ref. 0440.317.033

Máquina de café de filtro 90 l com dispensador de água quente e 2 
containers

Máquina de café de filtro com 2 containers removíveis para grandes quantidades de café num curto 
espaço de tempo.
Os comandos intuitivos permitem programar facilmente a quantidade de bebida.
A máquina está equipada com um diplay LCD iluminado, ligação à rede hídrica 3/4”, braço de protecção 
giratório, detector de presença do container, arranque lento, temporizador, aviso de café pronto, 
sugestão da dose de café, contador diário e total, várias opções de limpeza.
Os containers são fornecidos com um vidro de nível integrado e torneira.
Estrutura em aço inoxidável.
Fornecido com filtro sintético, tabuleiro para resíduos com grelha, removedor de café e calcário com 
funil, vidro de nível extra, escova para o vidro de nível e filtro de papel para as primeiras bebidas.
Papel de filtro Ø 203/533.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 1015x500x890 mm 

Potência 11400 W 

Voltagem 400V/3/50Hz

Produção café 90 l/h 

Produção água quente 22 l/h 

Temperatura 80-85ºC
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M100

Ref. 0440.317.009

Máquina de café de filtro com jarro de vidro - enchimento manual

Enchimento de água manual.
Dois jarros de vidro de 1,8 l.
Duas placas de aquecimento auto-reguláveis.
Construída em aço inoxidável e materiais sintéticos.
Sistema anti-gota no porta-filtro
Detector de presença do jarro
Sinal sonoro de fim de produção
Indicador de descalcificação
Manutenção da temperatura entre 84-86ºC e sistema de segurança contra a falta de água
Comandos intuitivos
Fornecido com copo medidor de café e de água, removedor de café e calcário, filtro de 
papel 90/250.
* Altura máxima com jarro posicionado no topo

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) * 205x380x625 mm 

Potência 2250 W 

Voltagem 230V/1/50Hz

Produção 18 l/h 

Tempo de enchimento do jarro aprox. 6 min. 

Depósito de água 2,7 l 

Peso 7,3 kg
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M202

Ref. 0440.317.010

Máquina de café de filtro dupla com jarros de vidro- enchimento 
automático

Com ligação à rede hídrica 3/4”.
Quatro jarros de vidro de 1.8 l.
Quatro placas de aquecimento auto-reguláveis.
Construída em aço inoxidável e materiais sintéticos.
Sistema anti-gota no porta-filtro
Detector de presença do jarro
Sinal sonoro de fim de produção
Indicador de descalcificação
Manutenção da temperatura entre 84-86ºC e sistema de segurança contra a falta de água
Comandos intuitivos
Fornecido com copo medidor de café e de água, removedor de café e calcário, filtro de 
papel 90/250.
* Altura máxima com jarro posicionado no topo

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) * 420x380x625 mm 

Potência 3500 W 

Voltagem 230V/1/50Hz

Produção 28 l/h 

Tempo de enchimento do jarro aprox. 8 min. 

Pressão de água (min/máx.) 2 bar / 10 bar 

Peso 13,6 kg
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MT100

Ref. 0440.317.013

Máquina de café de filtro para termos inox - enchimento manual

Sistema anti-gota no porta-filtro.
Detector de presença do termo.
Sinal sonoro de fim de produção.
Indicador de descalcificação.
Sistema de segurança contra a falta de água.
Comandos intuitivos.
Todos os modelos são fabricados em aço inoxidável e com materiais sintéticos.
Fornecido com copo medidor de café e de água (somente no enchimento de água 
manual), removedor de café e calcário, filtro de papel 90/250.
Enchimento de água manual.
Não inclui termo.
Adequado para termos com bomba de 2,1 l ou 2,2 l.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) * 205x380x595 mm 

Potência 2100 W 

Voltagem 230V/1/50Hz

Produção 18 l/h 

Tempo de enchimento do termo aprox. 7,5 min./2,2 l 

Depósito de água 2,7 l 

Peso 6,9 kg
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MT200Wp

Ref. 0440.317.015

Máquina de café de filtro para termos inox com dispensador de água 
quente - enchimento automático

Sistema anti-gota no porta-filtro.
Detector de presença do termo.
Sinal sonoro de fim de produção.
Indicador de descalcificação.
Sistema de segurança contra a falta de água.
Comandos intuitivos.
Todos os modelos são fabricados em aço inoxidável e com materiais sintéticos.
Fornecido com copo medidor de café e de água (somente no enchimento de água manual), 
removedor de café e calcário, filtro de papel 90/250.
Com ligação à rede hídrica 3/4”.
Não inclui termo.
Inclui tabuleiro de resíduos e tabuleiro extra.
Adequado para termos com bomba de 2,1 l ou 2,2 l.

Caracteristicas Técnicas
Dimensões (LPH) 420x380x595 mm 

Potência 3200 W 

Voltagem 230V/1/50Hz

Produção café 14 l/h 

Produção água quente 16 l/h 

Tempo de enchimento do termo aprox. 9 min. 

Pressão de água (min/máx.) 2 bar / 10 bar 
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