
Přehled produktů
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Každý kávovar Franke je vyvinut s opravdovou vášní a švýcarskou precizností. Vývoj 
produktů vychází ze zkušeností provozovatelů restaurací, sledujeme potřeby pražíren 
i milovníků kávy a neúnavně pracujeme na neustálém vylepšování našich produktů.

Naše široká a modulárně strukturovaná produktová paleta přináší ideální řešení pro 
jakékoliv individuální požadavky kladené na výkon, druh zrnkové kávy, ovládání i velikost.

Zákazníkům stále nablízku 
Společnost FrankeCoffee Systems má vlastní obchodní zastoupení ve Švýcarsku 
(hlavní sídlo společnosti v Aarburgu), v Německu, ve Velké Británii a v USA. Vybraní 
smluvní partneři nás zastupují po celém světě. Díky této globální síti můžeme operativně 
reagovat na místní potřeby našich zákazníků a poskytovat tak špičkový servis. Na základě 
uvedených předpokladů jsme ideálním partnerem pro jednotlivé provozovatele restaurací 
i pro obchodní řetězce působící v národním a nadnárodním měřítku.

 Skutečná vášeň vede k inovacím 
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Plně automatický
koncept čištění
(CleanMaster)

 Praktický zásobník na zrnkovou 
kávu s centrálním uzamykáním

Dotyková
obrazovka
s intuitivním
ovládáním

2 keramické mlýnky

A200 je profesionální kávovar určený pro menší 
provozovny. Intuitivně ovládaná dotyková obrazovka 
umožňuje výběr až 36 různých nápojů. 
Nenapodobitelně intuitivním a efektivním způsobem 
Vás kávovar provází procesem čištění – 
s kávovarem A200 tak může pracovat každý i bez 
hlubších předchozích znalostí. Dva keramické 
mlýnky odvádějí precizní práci a připravují vynikající 
kávu. Systém FoamMaster™ dodávaný jako 

volitelné příslušenství garantuje jedinečnou kvalitu 
mléčné pěny, jako by byla ručně dělaná.

A200

Perfektní požitek z kávy díky precizní přípravě

Kapacita* Jednoduché Dvojité
Espresso 102 148
Cappuccino 94 158
Káva 69 85
Horká voda 99
*počet šálků za hodinu podle DIN 18873
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Precizní mlýnek s odolnými 
keramickými mlecími kameny

Systém FoamMaster™ 
pro dosažení jedinečné 
kvality mléčné pěny, 
jako by byla ručně 
dělaná

Patentovaná 
spařovací 
jednotka,
odnímatelná 
z čelní strany

V podobě kávovaru A400 posouvá Franke 
prémiovou technologii svých profesionálních 
kávovarů do nové dimenze – a tím otevírá nejvyšší 
kavárenský standard i pro menší podniky. 
Interaktivní dotyková obrazovka je ideálním 
řešením pro obslužný i samoobslužný provoz. 
Pomocí praktické výpusti páry napěníte mléko 
manuálně – nebo si s využitím volitelně dodávané 
technologie FoamMaster™ automaticky připravíte 
studenou a teplou pěnu s úžasnou konzistencí. 
Plně automatický systém čištění garantuje 
procesní spolehlivost a maximální hygienu 
a značně usnadňuje každodenní manipulaci 
s přístrojem.

Díky modulární struktuře a flexibilitě představuje 
kávovar A400 dlouhodobě bezpečnou investici 
a přizpůsobí se jakýmkoliv provozním podmínkám.

Kapacita* Jednoduché Dvojité
Espresso 140 186
Cappuccino 93 156
Káva 92 112
Horká voda 116
*počet šálků za hodinu podle DIN 18873

A400

Prémiová kvalita pro všechny

Praktická 8palcová dotyková obrazovka 
pro efektivní ovládání

Plně automatický
proces čištění
CleanMaster

READY FOR
DIGITAL SERVICES

Barevné 
provedení:
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Precizní mlýnek 
s odolnými keramickými 
mlecími kameny

Praktická 8palcová dotyková 
obrazovka pro přehledné 
a rychlé ovládání

FoamMaster™ pro 
přípravu perfektně 
našlehané mléčné 
pěny, jako by byla 
ručně dělaná

Automatická
výškově stavitelná 
kombinovaná výpust

Sirupová stanice

Patentovaná 
spařovací jednotka, 
odnímatelná z čelní 
strany

Kávovar A600 stanovuje nová měřítka pro přístroje 
střední třídy. Dotykový displej s křišťálově čistým 
rozlišením představuje díky třem individuálním 
uživatelským rozhraním individuální propojení mezi 
kávovarem a uživatelem. Koncept LED osvětlení 
nepřináší jen stylový vzhled centrálního displeje, 
nýbrž přenáší i výstražné a ovládací signály. Vývoj 
jádra kávovaru byl důsledně podřízen vytvoření 
efektivně fungujícího zařízení pro dokonalou 
přípravu nápojů. Praktický zásobník na zrnkovou 
kávu, precizní mlýnek s keramickými mlecími 
kameny a výběr ze tří různých spařovacích 
jednotek jsou zárukou přípravy perfektní kávy. 

V kombinaci s volitelným příslušenstvím – systém-
FoamMaster™, sirupová stanice a ohřívač šálků 
– je kávovar A600 optimálním řešením pro 
přípravu nápojů.

Kapacita* Jednoduché Dvojité
Espresso 150 194
Cappuccino 98 160
Káva 100 121
Horká voda 164
*počet šálků za hodinu podle DIN 18873

A600

Vše, co potřebujete pro dokonalou kávu

Plně automatický
proces čištění
CleanMaster

READY FOR
DIGITAL SERVICES

Barevné 
provedení:
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A800

Možnosti bez hranic

1–3 precizní mlýnky 
s odolnými keramickými 
mlecími kameny

10,4palcový displej
s možností nesčetných
konfigurací a s intuitivním ovládáním

Automatický
systém čištění
EasyClean

Standardně integrovaný
modul FoamMaster™
pro vytvoření exkluzivní pěny 3 zcela oddělené

vysoce výkonné 
bojlery

Patentovaná
spařovací 
jednotka,
odnímatelná
z čelní strany 

Kávovar A800 je s ohledem na kapacitu veličinou 
samou o sobě: Přináší komplexní paletu 
individuálních nápojových řešení a hravě zvládá 
i velké objednávky s neuvěřitelnou jistotou.

Profesionální systém 3 bojlerů umožňuje 
souběžnou přípravu kávy, horké vody na čaj a páry. 
A jelikož je technologie FoamMaster™ k dispozici 
jako součást sériového vybavení, vytváří navíc 
studenou a teplou pěnu v nepřekonatelně variabilní 

konzistenci. Barevná 10,4palcová dotyková 
obrazovka Vám nabízí nepřeberné konfigurační 
možnosti i intuitivní ovládání.

Kapacita* Jednoduché Dvojité
Espresso 160 238
Cappuccino 149 180
Káva 109 141
Horká voda 164
*počet šálků za hodinu podle DIN 18873

Sirupová stanice: 
až 3 sirupy

Automatická
výškově stavitelná
kombinovaná 
výpust

READY FOR
DIGITAL SERVICES

Barevné 
provedení:
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A1000

Zážitek z kávy nových rozměrů

1–3 precizní mlýnky s odolnými  
keramickými mlecími kameny

10,4palcový komfortní displej 
s intuitivním ovládáním  
a atraktivním zobrazením nápojů

Plně automatický
systém čištění
EasyClean

Standardně integrovaný 
modul FoamMaster™ pro 
přípravu exkluzivní pěny

3 zcela oddělené
vysoce výkonné 
bojlery

Patentovaná
spařovací 
jednotka,
odnímatelná
z čelní strany 

Kávovar A1000 byl stvořen k tomu, aby si Vaši 
hosté mohli každý den plnými doušky užívat svůj 
vysněný zážitek. Řadí se do nejvyšší výkonové 
kategorie a jakékoliv individuální přání spojené 
s přípravou vynikající kávy splní vždy a všude zcela 
dokonale. Progresivní inovativní systém iQFlow™ 
zcela mění tradiční koncept přípravy espressa 
a kontroluje, poprvé v reálném čase, dobu extrakce 
a tím přímo i chuťový profil. Profesionální systém 
3 bojlerů umožňuje souběžnou přípravu kávy, horké 
vody na čaj a páry. Standardně je do kávovaru 
Franke zaintegrován modul FoamMaster™ 
pro vytvoření perfektní pěny pouhým stisknutím 
tlačítka.

Barevná 10,4palcová dotyková obrazovka 
představuje atraktivní ovládací panel, který 
lze neuvěřitelně kreativně nakonfigurovat podle 
Vašich individuálních potřeb, například vkládáním 
audiovizuálních informací.

Kapacita* Jednoduché Dvojité
Espresso 160 238
Cappuccino 156 224
Káva 109 141
Horká voda 164
*počet šálků za hodinu podle DIN 18873

Sirupová stanice: 
až 6 sirupů

Automatická
výškově stavitelná
kombinovaná výpust

Až 2 druhy mléka  
s 2 paralelními  
chladicími  
okruhy

iQFlow™ –  
jedinečná 
technologie Franke, 
která zcela mění 
tradiční způsob 
přípravy espressa

READY FOR
DIGITAL SERVICES

Barevné 
provedení:
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Přímo na míru Vašim potřebám.

Příslušenství

Naprostá fl exibilita

 Chladicí jednotka
SU05 (5 l) Elegantní

–  Chladicí jednotka v designu 
kávovaru (5 l), uzamykatelná

–  Špičková hygiena: inteligentní 
propojení s hadičkou na vedení mléka 
pro bezkontaktní plnění

–  Signál pro doplnění přes displej

Chladicí jednotka
SU12 (12 l) Impozantní

–  Chladicí jednotka v designu 
kávovaru (12 l), uzamykatelná

–  Špičková hygiena: inteligentní 
propojení s hadičkou na vedení mléka 
pro bezkontaktní plnění

–  Signál pro doplnění přes displej

Chladicí jednotka Twin
SU12 (12 l) Impozantní

–  Chladicí jednotka v designu 
kávovaru (12 l), uzamykatelná

–  Špičková hygiena: inteligentní 
propojení s hadičkou na vedení mléka 
pro bezkontaktní plnění

–  Signál pro doplnění přes displej
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KE200
Kompaktní

–  Lednička (4 l), uzamykatelná
–  Je vhodná pro malé 

až střední provozovny
–  Manuální čištění

Chill & Cup
Prostorově úsporná

–  Lednička (5 l), uzamykatelná, 
v kombinaci se dvěma ohřívacími 
policemi (80 šálků)

–  Je vhodná pro malé 
až střední provozovny

Chladicí jednotka
pod pracovní desku (UC05) 
Prostorový zázrak

–  Lednička (5 l), uzamykatelná
–  Vhodná jako podstavec kávovaru 

(použití v systémové gastronomii 
nebo jako příslušenství)

–  Je vhodná pro středně velké 
provozovny s omezeným 
prostorem na pracovní ploše
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Přímo na míru Vašim potřebám.

Příslušenství

Naprostá fl exibilita

 Sirupová stanice
Chuťový čaroděj

–  Stanice pro dávkování tří nebo šesti 
sirupů s aromatickou příchutí, 
automatické dávkování, uzamykatelná

–  Sirupy lze nahradit i alkoholem
–  Horní odstavná plocha jako ohřívač 

šálků (s přepínačem on/off)

Platební systém
Machr na peníze

–  Možnost využívání několika způsobů 
platby, např. platba mincemi, 
platební kartou

–  Ideální volba pro komerční / domácí 
použití

Varianty:
–  Přídavný modul
–  Kompaktní platební modul

Ohřívač šálků
Praktická skříňka

–  V moderním designu kávovarů série A
–  Předehřev / příprava cca 120 šálků, 

skleniček a podšálků
–  Čtyři vyhřívané odstavné plochy 

z kartáčovaného nerezu
–  Vestavný termostat pro udržování 

rovnoměrné teploty
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 Chladicí jednotka
UT (12 l) Impozantní sladění

–  Chladicí jednotka v designu 
kávovaru (12 l), uzamykatelná

–  Špičková hygiena: inteligentní 
propojení s hadičkou na vedení mléka 
pro bezkontaktní plnění

–  Signál pro doplnění přes displej
–  Instalace je možná pod pracovní 

plochu, přímo pod kávovar

Chladicí jednotka Twin
UT (12 l) Impozantní sladění

–  Chladicí jednotka v designu 
kávovaru (12 l), uzamykatelná

–  Špičková hygiena: inteligentní 
propojení s hadičkou na vedení mléka 
pro bezkontaktní plnění

–  Signál pro doplnění přes displej
–  Instalace je možná pod pracovní 

plochu, přímo pod kávovar

 Sirupová stanice
Chuťový čaroděj

–  Stanice pro dávkování tří nebo šesti 
sirupů s aromatickou příchutí, 
automatické dávkování, uzamykatelná

–  Sirupy lze nahradit i alkoholem
–  Úspora prostoru
–  Snadná manipulace s lahvemi
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S700 spojuje to nejlepší ze dvou systémových 
světů: Inteligentní technologie naší plně 
automatické série A a kreativní flexibilitu 
dvoustupňového automatu. Nazýváme jej 
poloautomatickým kávovarem.

S700 nelze pouze chápat jako vynikající kávovar; 
představuje moderní nástroj určený pro baristy, 
kteří nechtějí pouze odvádět profesionální práci, 
nýbrž chtějí i prezentovat své komplexní 
kavárenské umění a tvůrčí talent.

Kapacita* Jednoduché Dvojité
Espresso 160 238
Káva 109 141
Horká voda 164
*počet šálků za hodinu podle DIN 18873

S700

Inovace je inspirativní

8palcový komfortní displej 
s velmi intuitivním ovládáním 
a atraktivním zobrazením 
nápojů

iQFlow™ – jedinečná 
technologie Franke, 
která zcela mění 
tradiční způsob 
přípravy espressa

2 mlýnky pro 
různorodější 
sortiment

Systém 3 bojlerů pro 
bezmeznou přípravu 
páry a mléčné pěny

Výpust páry speciálně určená 
pro profesionály: s vývodem 
na páru Autosteam nebo 
Autosteam Pro

READY FOR
DIGITAL SERVICES
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Výkonná jednotka – 
kapacita 8 litrů

4 stupně spařování pro efektivní 
provoz – bez filtru

Praktický zásobník na mletou kávu 
s kapacitou 3 kg a monitorováním 
stavu naplnění

Plně automatický
čisticí program

Volitelný vývod na konvice 
s vysouvací odstavnou plochou

Spectra X-XL je kompaktní, výkonný, plně 
automatický kávovar speciálně určený pro přípravu 
většího množství vařené kávy. Představuje ideální 
volbu pro přípravu snídaní nebo pro samoobslužný 
provoz na motorestech a v podnikových jídelnách.

Tedy všude tam, kde je poptávka po rychlé 
přípravě velkého množství kávy nejlepší kvality. 
Díky spařovací nádobě o objemu 4 l a 4 l rezervní 
nádobě je v době špičky k dispozici 8 litrů 
vařené kávy.

Spectra X-XL

Výkonný specialista na vařenou kávu
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iQFlow™

Pro konzistentní kvalitu kávy v každém šálku

iQCircle 

Vytvářejte si společně s námi nové zážitky 
naplněné vůní kávy

iQFlow™ je jedinečná technologie Franke, která 
zcela mění tradiční způsob přípravy espressa.

Získejte ze svých kávových zrn ještě více 
aromatu
Inteligentní proces extrakce se využívá pro 
dosažení rovnoměrného rozložení tlaku v kávové 
sedlině v průběhu celé extrakce. Ze svých 
kávových zrn získáte ještě více aromatu – pro 
docílení chuťového zážitku, jemuž se nic 
nevyrovná.

V ytvořte si svůj individuální chuťový profil
iQFlow™ Vám otevírá dveře do zcela nové dimenze 
chuťových profilů, přičemž nabízí ještě rozmanitější 
kreativitu při výběru individuálních aromatických 
profilů – se stejnými kávovými zrny a identickým 
stupněm jemnosti namletí.

V ynikající a konstantní kvalita v každém šálku 
Díky iQFlow™ si můžete pro každý šálek, každý den 
a kdekoliv stanovit v reálném čase přesný čas 

Kávová kultura se vyvíjí všude na světě a s tím 
i neustále rostoucí očekávání milovníků tohoto 
úžasného nápoje. Abyste vyhověli těmto 
požadavkům a neustále si udržovali náskok před Vaší 
bezprostřední konkurencí, musíte se permanentně 
snažit zajistit optimální kvalitu ukrytou v šálku, 
přizpůsobit svoji nabídku své specifi cké klientele 
a kontinuálně umocňovat zážitek svých zákazníků 
z vychutnávání opojné vůně a chuti podávané 

kávy. Pomůžeme Vám tohoto ambiciózního cíle 
dosáhnout – poskytováním aktuálních výsledků 
našeho výzkumu, ovšem, a to především, i sdílením 
našich zkušeností a znalostí v rámci pořádaných 
workshopů a seminářů.

P rohlubování know-how
V rámci našich workshopů a seminářů získejte 
informace o tom, jak zvýšit výnosy, a ještě více se 
přiblížit přáním svých zákazníků díky lepší a pestřejší 
nabídce kávy. Rozšiřujte si své odborné obzory 
ve světě plném kávy.

V ýzkum
Ve spolupráci s celosvětově renomovanými instituty, 
vědci, inženýry a odborníky ze všech průmyslových 
odvětví defi nujeme aktuální odborné poznatky 
a zaznamenané výsledky následně sdílíme s Vámi.

Získejte více informací na: iqcircle.franke.com.

spařování a následně si užívat absolutně 
konzistentní kvality připravené kávy. iQFlow™ 
monitoruje a reguluje v reálném čase rychlost 
průtoku během procesu spařování.

Získejte více informací na: iqflow.franke.com

Celková intenzita

SladkýPachuť

KyselýTrpký

HořkýTělo

KvětovýPražený

OvocnýAromatický

BylinnýOřechový
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Maximální zážitek pro zákazníky 

Zvýšení prodeje díky intuitivnímu ovládání a nabídce 
nápojů podle individuálního přání zákazníků

Naše dotykové ovládací jednotky umožňují 
intuitivní výběr nápoje, atraktivní možnosti 
individuálního výběru, rychlé vyřízení objednávky 
i efektivní vkládání reklamních sdělení. Společně 
s Digitálními službami se navíc můžete těšit 
z maximální flexibility při dálkovém ovládání svého 
nápojového menu.

Uživatelská přívětivost 
Udělejte svému obsluhujícímu personálu i svým 
klientům radost: Obrazovky s 10,4palcovým 
displejem lze neuvěřitelně snadno ovládat podobně 
jako tablet. Díky vyobrazení jednotlivých 
nabízených nápojů je výběr požadovaného nápoje 
rychlý a bezproblémový.

Multimediální reklama 
Vzbuďte u svých zákazníků zájem o lahodné nápoje 
a snažte se ve své prodejně atraktivně prezentovat 
vhodné produkty. A to prostřednictvím poutavých 
obrázků, zajímavých videí nebo i přitažlivé 
hudby – Vaše reklama na velkém displeji slouží 
k upoutání pozornosti Vašich klientů.

Nápoje šité na míru 
Získejte si své zákazníky nabídkou individuálního 
nápojového řešení a současně zvyšte svůj obrat 
v samoobslužných provozech. Díky velmi 
intuitivnímu uživatelskému rozhraní si zákazníci 
mohou sami navolit velké cappuccino plus extra 
shot espressa, a navíc jahodové aroma – vše pro 
spokojenost zákazníka, ovšem i Vaší pokladny díky 
navýšení obratu.

Efektivní provoz 
Urychlete přípravu kávy a počet zákazníků 
čekajících ve frontě zredukujte na minimum. 
Váš obsluhující personál může pouhým stisknutím 
tlačítka připravit dva nápoje současně, a navíc 
zadat přípravu dalších „do fronty“.

Inovativní nápady 
Překvapte své klienty reklamními upoutávkami 
a jedinečnými možnostmi platby. Prostřednictvím 
služby „Digitální služby“ lze nápojové menu ovládat 
na dálku a vygenerovat QR kód pro zaplacení 
mobilním telefonem.

Franke usiluje nejenom o optimální design, nýbrž i o dosažení uživatelsky 
přívětivého řešení: Pro Váš obsluhující personál, v obsluhovaném 
prostoru nebo pro zákazníky v samoobslužných zónách.



16

Digitální servis

Převezměte kontrolu nad svou kávou

Monitoring 
Získejte přehled o všech svých kávovarech 
a tím o nejdůležitějších informacích o komerčních 
a operativních výsledcích – jako jsou např. prodeje 
nápojů, reklamní upoutávky, technický stav 
kávovarů, cykly čištění a stav skladových zásob. 
Ať již v našich uživatelsky přívětivých dotykových 
obrazovkách nebo uložené ve Vašem uživatelském 
rozhraní, informace jsou kdykoliv a všude 
k dispozici.

Řízení 
Spravujte svou síť kávovarů na dálku a zajistěte 
tak jejich plynulejší a nákladově efektivnější 
provoz. Využívejte bidirekcionální telemetrii pro 
změnu nápojových receptů a pro aplikaci 
reklamních upoutávek, aniž byste museli opustit 
pohodlí vlastní kanceláře.

Získejte přidanou hodnotu –  
např. mobilní platba 
Nabídněte svým klientům kontinuální nerušené 
vychutnávání kávy díky platbám mobilním 
telefonem a generujte spokojené zákazníky, 
kteří se k Vám rádi vracejí, jejich začleněním 
do věrnostních programů. Naše otevřená 
a stupňovitě uspořádaná architektura přináší 
nekonečné možnosti – spolehlivé rozhraní postačí 
pro propojení našeho cloudu s tím Vaším.

Každý šálek se počítá – investujte právě teď! 
Digitální služby Franke Vám může přinést 
rozhodující náskok při prodeji kávy i při rozšiřování 
Vaší produktové palety. 
 
Získejte více informací na: 
digitalservices.franke.com

Vylepšete kvalitu kávy. Zvyšte zisk.
Zažijte novou dimenzi služeb. Využívejte Digitální servis Franke,
abyste mohli převzít kontrolu nad prodejem své kávy.
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Digitální servis

Převezměte kontrolu nad svou kávou
Servis 
Zákaznický servis

Od okamžiku vyrobení a expedice Vašeho kávovaru 
máte neustále k dispozici náš zákaznický servis. 
V našem vlastním školicím středisku zajišťujeme 
školení pro techniky a obsluhující personál podle 
jednoznačně definovaných standardů a procesů, 
takže se pak vždy můžete spolehnout na to, 
že o Váš kávovar pečují odborníci.

Rozsáhlý zákaznický servis 
Náš zákaznický servis je Vám za účelem 
poskytnutí užitečných informací a řešení 
eventuálních technických problémů k dispozici 
ještě před tím, než svůj kávovar uvedete 
do provozu – počínaje naplánováním termínu 
instalace přes koordinaci logistiky až po nastavení 
receptur Vašich individuálních kávových 
a mléčných nápojů.

Autorizovaní servisní partneři po celém světě
Instalací ovšem poskytování našich služeb zdaleka 
nekončí. Vaším partnerem zůstáváme během 
celého životního cyklu Vašeho kávovaru. Naše 
servisní služby poskytujeme společně s našimi 
autorizovanými partnery ve více než 80 zemích 
celého světa.

Pestrá nabídka servisních služeb
Prostřednictvím pravidelné údržby opotřebitelných 
dílů neustále garantujeme spolehlivý provoz 
Vašeho zařízení.
•	Díky smlouvám o údržbě a servisu Vám 

umožňujeme dlouhodobé plánování a kontrolu 
vynakládaných nákladů.

•	Zajistěte si kontinuální dostupnost našich 
čisticích prostředků a tablet formou 
předplatného a profitujte z nákladových úspor 
s tím spojených.

•	Formou technického poradenství po telefonu 
(call centrum) zprostředkováváme plynulé 
a nejefektivnější řešení problémů v případě, 
pokud by mělo dojít k nějakému výpadku.

•	Optimalizujte chuť svých nápojů a zabraňte 
eventuálnímu poškození používáním vodního 
filtru dimenzovaného přesně pro Vaši vodovodní 
přípojku.

Kontakt na svého kompetentního servisního 
partnera naleznete na:  
coffee.franke.com

Široká nabídka služeb minimalizuje provozní náklady 
a maximalizuje výkon Vašeho kávovaru.
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KAPACITA MS FM NM MS FM NM MS FM FM NM FM FM
Šálky do 50 do 100 do 150 do 250 do 300 do 250 do 400
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Ovládací jednotkal (UI) 4,7" 4,7" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 10,4" 10,4" 10,4" 8" Vetro
Video/audio / / / / / / / /
NÁPOJE

Ristretto/Espresso             

Káva             

Vařená káva            

Cappuccino/Latte macchiato         

Čokoláda/čokočíno + + + + + + + + + +
Teplé mléko          

Studené mléko        

Teplá mléčná pěna          

Studená mléčná pěna      

Sirupy + + + +
Horká voda              

Pára  + + + + + + + + + 
SYSTÉM ČIŠTĚNÍ

Easy Clean/CleanMaster CM EC CM EC EC CM EC CM
VARIANTY

2. mlýnek   + + + + + + + + + + 

3. mlýnek + + +
Dávkovač instantního prášku + + + + + + + + + +
Dvojitý dávkovač instantního prášku + + + + + + +  +1)  +1)  +1)

Vývod na páru (S1) + + + + + + + + + +
Autosteam (S2) + + + + + + + 

Autosteam Pro (S3) + + + + +
Vývod na konvice  +5)  +5)  +5) +
Shoz na kávovou sedlinu + + + + + + + + + + + + +  +3)

Čidlo přítomnosti šálku + + + + + + +
Integrovaná nádržka na vodu     + +
Externí nádržka na vodu + + + + + + + + + + +
Pevná vodovodní přípojka + + + + +         

Zásobník na zrnkovou kávu, uzamykatelný + + + + + + + + + + + + + +
Nohy (40/100 mm) /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+ /+
Digitální služby (IoT) + + + + + + + + + + +
iQFlow + + + + + +  

First Shot + + + + + + + + + + +
CHLADÍCÍ JEDNOTKA NA MLÉKO

Chladicí jednotka KE200 (4 l) + + + +
Chladicí jednotka SU5 EC (5 l)/UT5 EC (5 l) +/ +/+ +/+ +/+
Chladicí jednotka SU5 CM (5 l)   

Chladicí jednotka SU12 EC (12 l)/UT12 EC (12 l) +/ +/+ +/+ +/+
Chladicí jednotka SU12 CM (12 l)/UT12 CM (12 l) /
Chladicí jednotka SU12 EC (12 l)/UT12 EC (12 l) Twin +/+ +/+ +/+
Chladicí jednotka SU12 CM (12 l)/UT12 CM (12 l) Twin /
Chill & Cup EC + + + +
UC EC + + + 
2. druh mléka  (SU12/UT12) + + +
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sirupová stanice FS3 + + +  
Sirupová stanice FS6 +
Ohřívač šálků + + + + + + + + + + + + + +
Platební systém + + + + + + + + + + + + +

 Standardní          + Volitelné          1) Namísto 3. mlýnku zrnkové kávy          2) Dávkovač mleté kávy          3) Shoz kávové sedliny                                                  4) 1. mlýnek zrnkové kávy jako volitelné příslušenství (namísto zásobníku na instantní prášek)          5) Namísto páry

Jedinečný. Jako Vy.

A200 A400
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A400 A600 A800 A1000 S700 SPECTRA X-XL
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Franke Kaffeemaschinen AG 
Franke-Strasse 9 
4663 Aarburg 
Švýcarsko 
Tel. +41 (0) 62 787 31 31 
www.franke.com

Franke Coffee Systems GmbH 
Franke Strasse 1 
97947 Grünsfeld 
Německo 
Tel. +49 (0) 9346 9278 0 
Fax +49 (0) 9346 9278 100 
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,  
Colney Street, 
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
Anglie
Tel. +44 (0) 1923 635700
Fax +44 (0) 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
Americas
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
USA
Tel. +1 (0) 615 462 4265
Fax +1 (0) 615 462 4400
www.franke.com


