
A600
Alles voor koffie op z’n best
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 INNOvATIE
UIT PASSIE 

Pure passie en 100 procent Swissness: dat zit allemaal  
in een koffiemachine van Franke. Bij het ontwikkelen  
van onze producten gaan we te rade bij gastronomen,  
vragen we koffiebranders en koffieliefhebbers naar  
hun specifieke behoeften en werken we onvermoeibaar  
om onze producten verder te verbeteren. Het nieuwste 
product van ons consequente innovatiestreven is  
de nieuwe A600.
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Een in ieder opzicht intelligente 
koffiemachine: de A600 geeft  
de dialoog tussen gebruiker en  
machine een nieuwe betekenis.  
Op uiterst veelzijdige wijze verhoogt 
de perfecte interactie de efficiency 
in het dagelijkse professionele 
gebruik.
 
Het 8-inch kleurentouchscreen met kristalheldere 
resolutie vormt de perfecte interface tussen uzelf  
en uw klanten. De intuïtieve menubegeleiding maakt 
een ongecompliceerde en efficiënte bediening 
mogelijk. De drankenselectie laat zich individueel 
samen stellen en precies op uw behoeften afstem-
men. Realiseer extra omzet dankzij moeiteloos 
plaatsbare reclameboodschappen en emotionele 
sfeerfoto’s op het display. Afhankelijk van de 
opnamemodus beschikt u over een viervoudige 
digitale zoom.

Intuïtief overzicht voor zelfbedieningsservice 
In een overzichtelijk rooster kan uw gast vanuit een 
aantrekkelijk drankenmenu bestellen. Het apparaat 
laat zich eenvoudig met uw eigen afbeeldingen 
individualiseren. Met een simpel touch- of veegcom-
mando kunnen drankjes bliksemsnel worden 
gekozen en van de bijpassende kopjesgrootte en 
het gewenste flavor worden voorzien.

Inspirerende genotsimpressies 
vanuit het grootformaat categoriënoverzicht laat 
men zich maar wat graag tot een heerlijke drank-
creatie verleiden. Inspirerende afbeeldingen  
wekken de nieuwsgierigheid en nodigen uit om het 
bijna eindeloze aanbod aan variaties te ontdekken.

Efficiënte ondersteuning bij de service 
Grote bestellingen kunnen praktisch in één enkele 
stap worden opgenomen. via simpel aantikken 
wordt drank na drank bereid. Dit ondersteunt en 
ontlast het servicepersoneel, reduceert fouten  
en zorgt voor een optimale capaciteitsbenutting  
van uw machine.

Functioneel lichtconcept biedt  
omvattende controle 
Het nieuw ontwikkelde LED-lichtconcept zorgt niet 
alleen voor een stijlvolle omlijsting van het centrale 
display, maar geeft waarschuwings-(voorzichtig hete 
drank wordt bereikt) en bedieningsaanwij zingen 
(bonen en melk bijvullen, koffiedikhouder ledigen 
etc.) – zo heeft u te allen tijde vanuit elke positie 
alles volledig onder controle. 

INTELLIGENT EN 

   GEBRUIKERSvRIENDELIJK
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  HET vERSCHIL zIT ’M 
IN DE DETAILS 

NAAr kEuzE mEt vAstE 
wAtErAANsluItINg oF tANk (4 l)

AutomAtIsch IN dE hoogtE  
vErstElbArE drANkENuItloop

uItNEEmbAAr AFdruIpblAd  
(3 l) mEt vulstANdbEwAkINg 

FuNctIoNEEl 
vErlIchtINgscoNcEpt

kEuzE uIt drIE vErschIllENdE  
zEtuNIts – optImAAl AFgEstEmd  
op uw koFFIE zEttEN

hEt INtuÏtIEvE touchscrEEN mAAk 
mAAkt dE bEdIENINg EENvoudIg,  
EFFIcIëNt EN Is FlExIbEl NAAr uw  
bEhoEFtEN coNFIgurEErbAAr



mAxImAlE ENErgIE-EFFIcIëNtIE  
dANkzIj tImErFuNctIE EN  
mINImAAl stroomvErbruIk  
IN dE stANdby-stANd

dEksEl optIoNEEl AFsluItbAAr

twEE sEpArAtE  
poEdErrEsErvoIrs (2 × 2,2 l) 

AutostEAm/ 
AutostEAm pro  
stoomlANs

royAAl uItgEvoErd  
boNENrEsErvoIr voor EENvoudIg  
vullEN (2 × 1,2 oF 2 kg)

EENvoudIgE INstEllINg  
vAN dE mAlINgsgrAAd
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INNOvATIEvE zWITSERSE TECHNIEK 
     vOOR PERFECT 

KOFFIEGENOT
Het cruciale proces van het koffie 
zetten is en blijft de extractie. 
Onze ontwikkelaars werken 
continu aan steeds uitgekiendere 
methoden. Dat is precies de 
reden waarom de meetlat voor 
onze koffiesystemen zo hoog 
ligt. Onze machines garanderen 
honderd procent zwitserse 
kwaliteit op alle niveaus.

Dat is de essentie, waardoor een excellente koffie 
zich van een goede onderscheidt. De extractie 
is de beslissende factor bij het bereiden van goede 
koffie: daarbij gaat het erom, het allerbeste uit de 
bonen te halen. De nieuwe A600 optimaliseert 
dit proces en zorgt voor een perfect eindresultaat 
in het kopje.

voor de A600 werden de beste componenten 
door Franke geselecteerd tot een perfect op elkaar 
afgestemd systeem samengevoegd. Deze compati-
biliteit blijkt meteen al bij het praktische en goed 
toegankelijke bonenreservoir: door zijn vorm 
laat de machine zich gemakkelijk vullen en glijden 
de bonen optimaal door.

via de centrale ontgrendeling aan de voorzijde 
van de machine laat het bonenreservoir zich 
probleemloos verwijderen en heeft u direct toegang 
tot de instelling van de malingsgraad van het 
keramische maalwerk – en dat volledig zonder 
gereedschap. De precisieschijven zijn bijzonder 
robuust en duurzaam – voor constante, gelijkblij-
vende maalprestaties. Een andere noviteit van 
de A600 is de eenvoudig en zonder gereedschap 
verwisselbare zetunit. Met een paar simpele 
handgrepen laat het kernstuk van de volautomaat 
zich verwijderen. Geheel naar behoefte kiest u 
uit drie verschillende zetunits:

–  voor merendeels enkelvoudige dosering van 
koffiespecialiteiten en een perfecte espresso: 
43 mm-zetunit

–  voor merendeels dubbele dosering & grotere 
kopjes: 50 mm-zetunit

–  voor merendeels vers gezette koffie en een 
enkele koffieklassieker: gepatenteerd naaldfilter

Gepatenteerde zetunit, eenvoudig verwisselbaar
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prEcIsIEmAAlwErk mEt duurzAmE  
kErAmIschE schIjvEN

boNENrEsErvoIr

gEpAtENtEErdE zEtuNIt AAN 
dE voorzIjdE uItNEEmbAAr
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EENvOUDIG BEDIENBAAR  

           vOOR MAXIMALE HYGIËNE
De A600 is naadloos aansluitbaar
op een andere innovatie Franke:  
de FoamMaster™. Met dit geavan-
ceerde melksysteem kunt u de 
schuimconsistentie drankspecifiek 
instellen. Door de ultraprecieze 
meting en regeling van de melktem-
peratuur — door een temperatuur-
sensor direct in het melkreservoir –  
wordt een ongeëvenaard constante 
melkschuimkwaliteit gewaarborgd.

 
 
Comfort opnieuw uitgevonden  
De FoamMaster™ excelleert bovendien met een 
zeer geavanceerd geïntegreerd reinigingsconcept.  
Het reduceert de hoeveelheid werk tot een  
minimum en staat garant voor een schone, veilige 
bediening. Morsen van melk of reinigingsmiddel is 
vanaf nu voorgoed verleden tijd. Het melkreservoir 
verruilt even van plaats met het reinigingsreservoir.  
Het reinigingsprogramma wordt volledig zelfstandig 
afgewerkt en de machine schakelt na beëindiging 
automatisch in de stand-by stand. U kunt rustig 
even pauzeren.

 

hygiënisch en praktisch  
melkreservoirsysteem 
– Slangvrij aandoksysteem van het melkreservoir 

–  Geïntegreerde sensor voor meting van  
de effectieve melktemperatuur

– Geïntegreerd reinigingspatroon 

 
Efficiënt reinigingsproces 
–  Geautomatiseerd proces met Geïntegreerd  

reinigingspatroon

–  veilig en praktisch met separaat  
reinigingsreservoir

–  Maximale hygiëne dankzij speciaal ontwikkelde 
melk- en koffiereinigingsmiddelen

–  Maximaal comfort: Machine beëindigt  
de reiniging zelfstandig

–  HACCP conform
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rEINIgINgsmIddElpAtrooN

mElk-tEmpErA-
tuurINdIcAtIE

AFsluItbAAr

rEINIgINgsrEsErvoIr mEt 
AANdoksystEEm

FoAmmAstEr™ 
oN-/oFF-schAkElAAr

mElkrEsErvoIr (5 l) mEt gEÏNtEgrEErdE 
tEmpErAtuursENsor EN AANdoksystEEm
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ALLEEN PERFECT IS 

  GOED GENOEG

Ons hoogste doel is een perfect bereide drank en daardoor 
een tevreden klant. Aan dat credo van perfectie voldoet 
de A600 in elk opzicht. U zult enthousiast zijn over de ultieme 
smaakbelevenis.

Eindeloze mogelijkheden met koude en warme 
melk, koud of warm melkschuim en flavor
De FoamMaster™ is uw sleutel naar een bijna 
onbegrensd drankenaanbod aan gearomatiseerde 
melk- en koffiespecialiteiten – van een perfecte 
latte macchiato tot en met een klassieke espresso 
of een verfrissende aardbeienmelkdrank en nog 
veel meer. Dankzij het melkverwerkingssysteem, 
de chocoladedispenser en een Flavor-station met 
maar liefst drie verschillende aroma’s beheerst 
deze alle toebereidingsmogelijkheden. Maak uw 
keuze en laat u verleiden.

koffie
van de zwarte klassiekers en melkdranken tot en 
met gearomatiseerde koffiespecialiteiten kent de 
A600 alle fijne kneepjes uit de wereld van de koffie. 
En dat met een kwaliteit, authenticiteit en precisie, 
die iedere koffieliefhebber overtuigen.

chocolade
De dubbele poederdispenser maakt een toepassing 
van twee verschillende chocolades en specialiteiten 
in elke variatie mogelijk. In samenspel met de 
FoamMaster™ ontstaat de perfecte mix van melk, 
crèmeachtig-zacht schuim en chocolade met één 
enkele touch. 

melk
Geniet van koud of warm melkschuim in een met 
de hand bereide kwaliteit en de door u gewenste 
consistentie. De korte opschuimtijd komt de melk 
zeer ten goede en er wordt precies de hoeveelheid 
melk gebruikt die nodig is. Door het efficiënte 
melkopschuimsysteem daalt het melkverbruik en 
kan tegelijk het calorieëngehalte worden geredu-
ceerd.

Flavor
Dankzij de optie Flavor-station verfijnt u uw dranken 
met maar liefs drie verschillende aroma’s. Combi-
neer uw koffiedrank of uw melk met de flavors van 
uw keuze – de FoamMaster™ vervult elke wens, 
van fruitige melkmixdrink tot en met een heerlijke 
warme Caramel Latte Macchiato. 
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FlAvor-stAtIoN 
Automatisch doseerstation 
voor drie verschillende  
smaken flavors

A600-optIEs 
– Tweede maalwerk 
– 2 × 2 kg bonenreservoir,
 afsluitbaar
–  Eén of twee afzonderlijke  

poederdispensers (voor  
choco- of melkpoeder, afsluitbaar)

– Koffiedik-uitworp
– Kopjessensor 
– M2M/telemetrie
– Afrekeningssystemen
– Hoge voetjes (100 mm)
–  Stoomlans Autosteam  

(ondersteund melkopschuimen) 
of Autosteam Pro (automatisch 
melkopschuimen)

NET zO INDIvIDUEEL
      ALS UzELF 

mElksystEmEN 
–  FoamMaster™ (FM)*:  

warme en koude melk  
en melkschuim,  
individueel instelbare  
consistentie, geïntegreerd  
reinigingssysteem

–  Melksysteem (MS):  
warme melk/melkschuim, 
exacte dosering door  
melkpomp

* Gelicentieerd door Thermoplan/Licensed by Thermoplan

kopjEsvErwArmEr 
Met vier verwarmbare 
wegzetbladen
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productspEcIAlItEItEN A600 A600 
ms

A600 
Fm

Ristretto | Espresso  ü  ü  ü

Koffie| Café Crème  ü  ü  ü

vers gezette koffie  ü  ü  ü

Cappuccino | Latte Macchiato (ü)  ü  ü

Chococcino (ü)  ü  ü

Chocolade  ü  ü  ü

Melk warm (ü)  ü  ü

Melkschuim warm (ü)  ü  ü*

Melk koud ü  ü

Melkschuim koud  ü*

Flavors  ü

Heetwater | Stoom  ü  ü  ü

* Gelicentieerd door Thermoplan/Licensed by Thermoplan

mAchINEmodEl
Model elektrische AAnsluiting VerMogen

A600 200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 16 A 2,4–2,8 kW

A200 MS 220–240 v 1LN PE 50/60 Hz 16 A 2,4–2,8 kW

A600 FM 220–240 v 1LN PE 50/60 Hz 16 A 2,4–2,8 kW

(Overige aansluitvarianten op aanvraag)

toEbEhorEN
typ A600 elektrische AAnsluiting VerMogen

Kopjesverwarmer (120 kopjes) 200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A 120 W

type A600 Ms elektrische AAnsluiting VerMogen

1) Koelunit SU05 (5 l) 200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A   72 W

2) Koelunit KE200 (4 l) 200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A   82 W

Chill & Cup 230 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A 170W

Onderzetkoeleenheid UKE (5 L) 230 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A   90 W

Koeleenheid UT320 (12 L) 230 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A 100 W

Kopjesverwarmer (120 kopjes) 200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A 120 W

type A600 FM elektrische AAnsluiting VerMogen

3) Koelunit SU05(5 l) 200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A 1,95–2,3 kW

Kopjesverwarmer (120 kopjes) 200–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A 120 W

Flavor-station (3 flavors) 100–240 v 1LN PE 50/60 Hz 10 A  75 W

wAtErAANsluItINg

Wateraansluiting (optie) Metalen slang met wartelmoer G3/8", l = 1,5 m

Watertoevoerleiding Indien op montageplaats mogelijk: onbehandeld water 
(niet uit waterontharder voor huishoudelijk gebruik)

Waterhardheid max. 70 mg CaO/1 l water (7 dH, 13 °fH)

Chloridegehalte max. 100 mg/l

Ideale pH-waarde 7

wAtErAFvoEr

Afvoerslang D = 16 mm, L = 2000 mm

Watertankbedrijf 4 liter incl. waterafvoer afdruipblad (bewaakt)
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Franke Kaffeemaschinen AG 
Franke-Strasse 9 
4663 Aarburg 
Schweiz 
Telefoon +41 62 787 31 31 
www.franke.com

Franke Coffee Systems GmbH 
Franke Strasse 1 
97947 Grünsfeld 
Deutschland 
Telefoon +49 9346 9278 0 
Fax +49 9346 9278 100 
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Ltd
18 Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
St Albans,
Hertfordshire AL2 2DQ
Engeland
Telefoon +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Japan Inc.
Amflat, 12-35-12
Nihonbashi Ningyocho, Chuo,
Tokyo 103-0013
Japan
Telefoon +81 3 5642 5880
www.franke.com

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