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Animo introducerAr den nyA Optifresh (BeAn)



Optifresh next generAtion 



Fresh Brew har fått ett nytt utseende: optiFresh ng från Animo. en maskin med en 

särskiljande design. För härligt färskt bryggkaffe och olika kaffesorter som du serverar 

med ett knapptryck. optiFresh är enkel att använda och lika lätt att underhålla. upplev 

nästa generationens Fresh Brew.

Optifresh Från Animo

OptiFresh Bean NG OptiFresh NGOptiFresh Bean NG OptiFresh NG



mAskin med smak

inget går upp emot doften av nybryggt kaffe. med optiFresh kan du brygga alla sorters 

kaffe: från svart kaffe och koffeinfritt till cappuccino och latte macchiato. optiFresh finns i två 

olika modeller: med eller utan kaffekvarn. optiFresh BeAn maler de färska kaffebönorna från 

behållaren medan du väntar. Är du sugen på något annat? optiFresh kan också användas till 

att göra goda instantprodukter som exempelvis choklad. Varsågod!





ren användarglädje 

optiFresh är lätt att installera och kan användas var som helst. maskinen har tolv knappar för att 

välja önskad dryck. dessutom kan du lätt reglera styrkan efter egen smak. koppstödet kan 

ställas in i höjdled och det finns plats för en termos i maskinen. tack vare den stora behållaren 

behöver du inte fylla på maskinen så ofta. en annan praktisk sak är att det är lätt att hålla 

optiFresh ren. 







kvalitet for allt. optiFresh är tillverkad av komponenter av högsta kvalitet och har testats 

utförligt. resultatet är en pålitlig maskin som är nästan helt underhållsfri. optiFresh har ett 

permanent filter av rostfritt stål. det betyder mindre avfall och att du aldrig behöver byta filter. 

och på tal om hög kvalitet; den precisionsbyggda kaffekvarnen i optiFresh Bean är tillverkad i 

schweiz, med keramiska skivor som håller livet ut.

permanent Filter Av rostFritt stål 

Fresh Brew-enhet Permanent filter av rostfritt stål Keramiska skivor



optiFresh representerar den nya designen av Fresh Brew-maskiner. den är en fröjd för ögat 

tack vare de strama linjerna och det tidlösa materialvalet, rostfritt stål. med belysningen 

optilight (led) kan du ge maskinen en unik look som passar företaget. vinnare av good 

design Award 2011, men redan en designklassiker!

designklAssiker 

optiFresh är ett ansvarsfullt val. rostfritt stål är mycket starkt, fullständigt återvinningsbart och 

därför hållbart. och komponenternas höga kvalitet ger optiFresh en lång livslängd. dessutom 

är maskinen energisnål. maskinens självreglerande energisparläge stänger av optiFresh när du 

inte brygger kaffe. optilight-belysningen förbrukar mycket lite ström. Boilern av rostfritt stål är 

isolerad för att spara ännu mer energi.

hållbart vAl 

till optiFresh säljs flera olika tillbehör, som exempelvis underbehållare, koppvärmare, mugghållare 

av rostfritt stål, vattenfilter, myntmekanism, myntväxlare och rengöringsmedel.

Underbehållare med 
kylenhet som gör att 

tappvattnet från 
bryggaren är svalt. Inkl. 
1 låda och låsbar dörr.

Myntmekanism. 
Lämplig för euromynt 

och kaffepolletter.

Koppvärmare. 
Standardutrustad med 

fathållare.





aNimo 
aNytime

OptiFresh Bean NG OptiFresh NGOptiFresh Bean NG OptiFresh NG

Animo representerar det yppersta av kaffer enhet. Det kan definieras med endast ett ord: 

användarvänlighet. Du kommer snart märka att våra maskiner är snabba, enkla och 

bekväma. Animo garanterar en perfekt kopp, oavsett hur mycket kaffe du vill servera och 

när. Du får även nytta av vår omfattande erfarenhet, yrkeskunskap, pålitlighet och fokus på 

service. Animo. Coffee Convenience.

Animo serverar kaffe när du vill ha det. Kaffeentusiaster, kännare, de som arbetar sent och de 

som går upp tidigt räknar med våra pålitliga maskiner. Lätta att använda och med en lång 

livslängd. I mer än 60 år har Animo varit en av de främsta på att utveckla toppmoderna 

system för kaffebryggning och maskiner för yrkesmässig användning. Våra kunder finns över 

hela världen. Så, kaffe någon?





För alla utföranden gäller

• Varje kopp är nybryggd (50-240ml)

• Permanent filter av rostfritt stål 

• Justerbart koppstöd: 60-115 mm 

• Lämpligt för kannor. Max. tapphöjd: 

167 mm

• Skilda tappställen för kaffe och hett 

vatten

• Kapacitet kaffe (120 ml) ) i timmen: 130

• Bryggtid kaffe (120 ml): 28 sek

• Hett vatten i timmen: 25 l

• Märkeffekt: 1N~230V//50-60Hz/2300W 

• Kompakt format: 403(b*)x573(d)x 

773(h**) mm (*exkl. dörrens nyckel) 

(**exkl. bönbehållare 91 mm)

• Plug & play

• Boiler av rostfritt stål: 3,0 l

• Lätt att använda

• Reglering av styrkan

• Stoppknapp

• OptiLight

• Intelligent energisparläge

• Rengöringsprogram

• Förbrukningsregistrering

• Avfallsbehållare: 6,7 l

• Vattenanslutning: ¾”

Tillvalsutrustning

• Myntmekanism (nri)

• Myntväxlare (nri) (MDB-protokoll)

• Kallt vatten

• Decafé-utförande

Tillbehör

• Underbehållare

• Koppvärmare

• Rengöringsmedel

• Vattenfilter

• Mugghållare av rostfritt stål

• Rengöringsset

• Fristående set 

•	 Permanent filter av rostfritt stål

•	 separat tappvattenkran för varmt och/eller kallt vatten: till en god kopp te

•	 Justerbart koppstöd, som också passar för termosar

•	 enkel påfyllning av bönor, malet kaffe och instantbehållare

•	 standardutrustad med rengöringsprogram och förbrukningsregistrering

•	 Bönbehållaren ser full ut tills den nästan ska fyllas på (oFr Bean)

•	 stor avfallsbehållare för kaffesump

•	 Avkalkningsindikering och signalering för full avfallsbehållare och 

dropptråg

Optifresh (BeAn) i detAlJ 

Volym OptiFresh (Bean) 1-3

• Volym bönbehållare: 5,9 l/ 2,2 kg

• Volym Fresh Brew-behållare: 5,1 l,  

1800 gr (Fresh Brew-kaffe)

• Volym instantbehållare: 2,3 l  

(ca. 1300 gr mjölktopping/ 

1600 gr choklad)

Volym OptiFresh (Bean) 4

• Volym bönbehållare: 5,9 l/2,2 kg

• Volym FreshBrew-behållare: 5,1 l,  

1800 gr (Fresh Brew-kaffe)

• Volym instantbehållare: 2,3 l  

(ca. 1300 gr mjölktopping/ 

1600 gr choklad)

• Volym instantbehållare: 1,2 l  

(ca. 700 gr mjölktopping/  

800 gr choklad) 

OptiFresh Bean

• Kaffekvarn med keramiska kvarnskivor

• Stor bönbehållare

Optifresh (BeAn) sPeciFikAtioner

OptiFresh Decafé. Kaffebehållaren byts 

ut mot två separata behållare för Fresh 

Brew-kaffe och Decafé.



Optifresh (BeAn) sPeciFikAtioner

OptiFresh (Bean)   1 2 3 4 

Artikelnummer OptiFresh NG 1001705  1001707  1001709  1001711 

Artikelnummer OptiFresh Bean NG 1001713  1001715  1001717  1001719 

Antal instantbehållare  1 2 3

Antal blandare  1 1 2

Alternativ   1 2 3 4

Kaffe      

Kaffe med mjölk    

Kaffe med socker    

Kaffe med mjölk och socker    

Choklad     

Chokladkaffe    

Cappuccino    

Wiener Melange    

Latte Macchiato    

Espresso    

Dubbel espresso    

Hett vatten    

Te    

Cappuccino med socker    

Espresso med socker    

Chokladespresso    

Mjölkchoklad    

Varm mjölk    

Alternativen beror på vilka ingredienser som du väljer per behållare. 

Den flexibla styrningen gör det möjligt att lätt anpassa valmöjligheterna.

 = Standardinställning från fabrik 

  =  Ändringsbara val (beror på valda ingredienser)

 = För att fylla termosar 

OptiFresh NG 1

OptiFresh NG 2

OptiFresh NG 3

OptiFresh NG 4

OptiFresh Bean NG 1

OptiFresh Bean NG 2

OptiFresh Bean NG 3

OptiFresh Bean NG 4



www.animo.eu
Premium coffee makers & beverage equipment

Animo B.V. 
Huvudkontor
Assen – nederländerna

Försäljning nederländerna
Försäljning export
tfn. +31 (0)592 376 376 
info@animo.nl 

Animo B.V.B.A. 
Belgien 
tfn. +32 (0)33 130 308 
info@animo.be 

Animo France 
Frankrike
tfn. +33 (0)380 250 660
info@animo-france.fr 

Animo GmbH 
tyskland 
tfn. +49 (0)541 971 250 
info@animo-gmbh.de
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