De WMF 1500 S.
Voor liefhebbers van een kop overheerlijke koffie.

De WMF 1500 S.
Gewoon betere koffie.

Florian Lehmann, President Global Coffee Machine Business

Deel uw
koffiemomenten.
Voor wie is de WMF 1500 S ontworpen?

Waarom is de WMF 1500 S zo bijzonder?

Veel horecagelegenheden met een kleine tot middelgrote koffievraag, zoals bijv. bakkerijen of brasseriën,
vinden de culinaire ervaringen van hun gasten het
allerbelangrijkste. De WMF 1500 S voegt hier iets
aan toe – en dit is zo uniek dat klanten steeds weer
terugkomen.

De WMF 1500 S is het basismodel voor de professionele
koffiemarkt. De WMF 1500 S biedt een ruime keuze aan specialiteiten, een constante hoge kwaliteit, optimale betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en een ruimtebesparend ontwerp. Met het
Dynamic Milk Systeem bereidt u heel eenvoudig de nieuwste
trends, zoals koude melkschuimspecialiteiten, maar is het ook
kinderspel om een klassieke latte machiatto of cappuccino te
bereiden. De WMF 1500 S bereidt overheerlijke koffie.

Is kwaliteit belangrijk?
Jazeker. De WMF 1500 S geeft het culinaire basisconcept weer: kwaliteit tot in het kleinste detail.
Door de beste koffie te serveren, wordt de algehele
beleving van uw klant nog beter.

Florian Lehmann,
President Global Coffee
Machines Business

“Voor alle
onvergetelijke
koffiemomenten.”

Een aangename smaak!
Professionele koffie,
eenvoudig gemaakt.

De smaak van kwaliteit

Een geweldige
smaakbelevenis.
De geur van mogelijkheden.

Voor alle speciale koffiemomenten.

Eten en drinken moet aantrekkelijk zijn. De WMF 1500 S is
de basis voor genieten. Uw dag wordt bekroont met kleine
onvergetelijke momenten. Deze volautomatische machine
bereidt niet alleen hoogwaardige koffiespecialiteiten, maar
is ook erg gebruiksvriendelijk. Met de WMF 1500 S doet u
iedereen een plezier.

Mensen worden aangetrokken door smaak. Klanten komen
terug wanneer hun bezoek vanaf de eerste begroeting, door
vriendelijke service, vers bereide gerechten, en overheerlijke
koffie plezierig is. De WMF 1500 S helpt u daarbij. Alle koffiewensen worden professioneel en met een hoge kwaliteit
bereid. Het Dynamic Milk Systeem zorgt heel eenvoudig voor
de meest bijzondere melkschuimspecialiteiten.
De WMF 1500 S maakt elke dag net een beetje leuker.

De WMF 1500 S
zorgt voor net
dat beetje extra.

Het perfecte moment
van de dag.

Altijd toegang tot
essentiële informatie
door middel van het
optionele Remote Data
Acces.
Dit systeem garandeert
inzicht op elk moment,
ook wanneer er meerdere
machines in gebruik zijn.

Ontdek de
WMF 1500 S

Grote, verwijderbare en afsluitbare
reservoirs, die makkelijk schoon te
maken zijn.

Het touchscreen toont met behulp van
duidelijke en met beeld ondersteunde
instructies de status en actuele processen
van de machine.

Door de keuze tussen een watertank
of een vaste wateraansluiting kan de
WMF 1500 S aan iedere wens worden
aangepast. Net zo flexibel als uw
organisatie.

Een USB stick voor back ups, software
updates en downloads van het reinigingsprotocol conform HACCP.

6 niveaus met elk 8 producttoetsen maken het
mogelijk om maar liefst 48 verschillende specialiteiten in enkele of dubbele koppen te programmeren. Eigen recepten of foto’s? De keuze is aan u.

De praktische Small-Medium-Large (SML)
functie doseert alle dranken eenvoudig in
vooraf vastgestelde hoeveelheden.

In de zelfbedieningsmodus helpt het touch
display u stap voor stap bij de individuele
mogelijkheden (o.a. kopgrootte, met of
zonder cafeïne) net zolang totdat de
gewenste specialiteit automatisch bereid
wordt. Alle mogelijkheden kunnen aan de
wensen van de klant aangepast worden.

Optioneel: Dynamic Milk voor iedere warme en koude melk
en/of melkschuimwens. Meer informatie vindt u achterin
deze folder.

SteamJet voor het voorverwarmen van
elke kop.

Een aantal eenvoudige onderhoudshandelingen kunt u zelf uitvoeren.

Door het toevoegen van reclameteksten op
het touch display trekt u de aandacht van uw
klanten tijdens het bereiden van de koffie.
Melktoevoer van links, rechts of van onder
de machine.

Deze blikvanger biedt door zijn indrukwekkende slanke ontwerp ruimte voor meerdere
koffiemachines en/of accessoires.

Automatische reiniging wordt geactiveerd
via het touchscreen. Het inwerpen van een
reinigingstablet is de enige actie die nodig is.

De verlichte zijpanelen gaan knipperen
wanneer er actie moet worden ondernomen (bijv. koffiebonen bijvullen).

De slimme timerfunctie kan, naar keuze,
verschillende functies in- of uitschakelen
of bepaalde producten activeren en weer
deactiveren. Omschakelen naar bediening
of zelfservice, of van verse melk naar
poedermelk of andersom. De timerfunctie
regelt het feilloos.

Compleet te maken met de juiste accessoires, bijvoorbeeld met een Cup & Cool
en/of afrekenapparatuur.

Via het touch display is het mogelijk om
een individuele toetsenindeling, verschillende kleuren of achtergronden in te stellen. Dit stelt de gebruiker in staat om bij
de zelfbedieningsvariant bijv. een enkele
rij keuzemogelijkheden te selecteren. Ook
het uploaden van uw eigen afbeeldingen
is een optie.

Technische specificaties

WMF 1500 S

Basic Milk

Aanbevolen dagelijkse capaciteit /
maximale capaciteit per uur*

Tot 180 koppen

Nominaal vermogen /Stroomaansluiting

2.75–3.25 kW / 220–240 V

Capaciteit per uur volgens DIN 18873-2*
Espresso / 2 Espresso
Café Crème / 2 Café Crème
Cappuccino / 2 Cappuccino

Easy Milk

Dynamic Milk

124 / 194 koppen
96 / 122 koppen
124 / 194 koppen

Koude melkspecialiteiten

–

Koude melkschuimspecialiteiten

–

Heet water capaciteit per uur

143 koppen

Energieverbruik per dag volgens
DIN 18873-2
Topping / Basic Milk

1.29 / 1.37 kW

Bonenreservoir

rechts ca. 650 g, in het midden ca. 550 g

Chocolade- of topping reservoir
(optioneel)

ca. 1200 g

Afmetingen
(breedte / hoogte** / diepte)

325 / 675 / 590 mm

Watervoorziening

Water tank (ca. 4 liter) of vaste wateraansluiting

Leeggewicht

ca. 35 kg

Geluidsniveau (LpA)***

< 70 dB(A)

–

675 mm

*	De aangegeven capaciteit is indicatief en afhankelijk van kopgrootte, kwaliteitsinstellingen, uitloop en het nominale vermogen.
** Hoogte met productreservoirs.
***	Het gemeten geluidsniveau LpA (langzaam) en LpA (impuls) op de werkplek van het bedieningspersoneel ligt in iedere modus
onder de 70 dB (A).
Vanaf 5° dKh (waterhardheid) wordt een waterfilter aangeraden.

325 mm

590 mm

De WMF 1500 S is verkrijgbaar
met de volgende melk- en
stoomsystemen

Accessoires

WMF Dynamic Milk
Specificaties
Koppenwarmer

Cup&Cool
Nominaal vermogen /
Stroomaansluiting

0.2 kW
220 –240 V

0.15 kW
220–240 V

530 mm

530 mm

Afmetingen
286 / 530 / 566 mm 286 / 530 / 539 mm
(breedte / hoogte / diepte)
Leeggewicht

ca. 31 kg

ca. 27 kg

Uitneembaar
melkreservoir

4.5 l

–

Geschikt voor

45 tot 190 koppen 60 tot 260 koppen

Verwarmbare plateaus

3, roestvrij
staal

4, roestvrij
staal

Met thermostaat
Geschikt voor
zelfbediening
Aparte aan-/uitschakelaar

Cup&Cool

Koppenwarmer

Eindelijk het perfecte melkschuim.

Warme melkschuim

Dynamic Milk, het nieuwste melksysteem van WMF, creëert
een compleet nieuwe standaard in koffiebeleving. Vier
verschillende mogelijkheden voor warm melkschuim en drie
voor koud melkschuim. Flexibiliteit ten top: ook tijdens het
bereiden van de specialiteiten kunt u de dikte van de melkschuim, al naar gelang de voorkeur, aanpassen.

4 verschillende varianten voor warme melkschuimspecialiteiten,
zoals koffie verkeerd, cappuccino of latte machiatto.

Liquid

Romig

Vast

Koude melkschuim
3 mogelijkheden voor koffiespecialiteiten met koud melkschuim, zoals
milkshakes of iced lattes.

Liquid

Romig

Vast

LED-Verlichting
Afsluitbaar

–

Verwijderbaar deurrubber

–

Sensor voor
melktemperatuur

optioneel

–

Luchtig

Met het Clean in Place systeem worden alle
met melk in contact komende onderdelen
makkelijk, snel en conform HACCP gereinigd.
Dit efficiënte, nieuwe reinigingssysteem
wordt geleverd bij alle WMF koffiemachines
voorzien van Easy Milk of Dynamic Milk.
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