
Maestro Touch

Relax ... it’s Miko coffee
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Maestro Touch
Met zijn aantrekkelijke design, touch screen en compacte afmetingen is de Maestro Touch de perfecte koffiemachine voor het 
midden- en kleinbedrijf. In de Bean 2 Cup uitvoering worden de koffiebonen vers gemalen, zodat u bij elk kopje espresso volop 
kunt genieten van de onweerstaanbare aroma’s van onze koffiemelanges. Met de Rapido serveert u snel een kop instantkoffie. De 
Maestro Touch biedt bovendien veel variatie: naast koffie wordt ook een cappuccino, mocaccino of chocolademelk met één druk 
op de knop gezet. Dankzij de aparte uitloop voor heet water, kunt u eveneens snel een kop thee of een smakelijk soepje maken.

Voordelen

- 3 canisters: koffie, melktopping, cacao
- ruime keuze: 7 koffiespecialiteiten en heet water
- gebruiksvriendelijk 7” aanraakscherm met 8 duidelijke iconen
- personalisatie mogelijk door het tonen van foto’s en filmpjes
- vaste wateraansluiting, waterfilter
- automatisch reinigings- en spoelprogramma
- onderkast optioneel

Koffie & warme dranken Maestro Touch B2C (op basis van espressokoffie) Maestro Touch Rapido (op basis van instantkoffie)
zwarte koffie • •
espresso • •
koffie met melk • •
cappuccino • •
mocaccino • •
capchoq • •
warme chocolademelk • •
heet water • •
Capaciteit 
espressobonen 1,30 kg n.v.t.
instantkoffie n.v.t. 0,35 kg
melktopping 0,95 kg 0,95 kg
cacao 1 kg 2 kg
Technische kenmerken
afmetingen H x B x D 635 x 310 x 475 mm 635 x 310 x 475 mm
afmetingen onderkast H x B x D 900 x 310 x 450 mm 900 x 310 x 450 mm
hoogte voor bijvullen 1040 mm 1040 mm
wateraansluiting 3/4” 3/4”
boiler 2 1
inhoud van de drasbak 65 porties n.v.t.
gewicht 25 kg 25 kg
vermogen 230V - 2,50 kW - 50 Hz 230V - 2,10 kW - 50 Hz

www.mikocoffee.com/nl


