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Écht goede koffie voor iedereen en overal.

BlueDot / BlueDot Plus Melk / Topping

Afmetingen (B x H x D) 368 mm x 585 mm x 550 mm

Producttoetsen 6 (verlichte op BlueDot)

Gewicht 27 kg / 25 kg

Wegklapbaar koppenplateau 80 / 170 mm

Maximale uitloophoogte 170 mm

Aantal / capaciteit bonenstolpen 2 (á 0,6 kg)

Aantal / capaciteit instantcontainers 2 (á 1,1 l)

Capaciteit koffieboiler 0,6 l

Aantal molens 2

Aantal mixers 2

Capaciteit residubak ca. 40 porties

Capaciteit lekbak 0,6 l

Wateraansluiting Vast / watertank (versie jolly)

Capaciteit watertank 4 l

Netaansluiting 230 V~, 50 Hz

Zekering 1 x 16 A

Geluidsniveau < 70 dB

Vermogen 1700 W

Kleuren Zwart / Wit

Beschrijving

Technische specificaties

De Carimali BlueDot is een volautomatische specialiteitenmachine met een aanbevolen dagcapaciteit 
van 80 koppen koffie of koffiespecialiteiten. De machine is ontworpen voor zowel kantoorsituaties, 
alsmede de horeca. Hoge flexibiliteit en meerdere configuraties zijn enkele pluspunten van de BlueDot. 
Bovendien kan de machine ondanks z‘n compacte afmetingen uitgevoerd worden met twee zetsyste-
men. Een hogeresolutie kleurendisplay kenmerkt de BlueDot, waarbij de Plus-versie zelfs is uitgevoerd 
met een 7”-touchscreen.

Kenmerken
MaxSave: gepatenteerde energie- 
bespaartechnologie

l Automatische bereiding van koffiespecialiteiten met 
verse melk of topping

l

Uitgifte van twee verschillende instant 
producten (bijv choco, Wiener melange) 

l6 verlichte producttoetsen (allen voor 
BlueDot)

l

Wateraansluiting vast / tank lSeparate heetwateruitgiftel

4.3”-kleurendisplay / 7“-touchscreenl

BlueDot BlueDot Plus
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Écht goede koffie voor iedereen en overal.

Aansluitingvoorzieningen
Afstand van de machine tot muren en voorwerpen moet 
min. 150 mm zijn. 

Elektrische aansluiting: een separaat, afgezekerd met 
16 A geaard contactdoos 230 V (aanbevolen is een 
FI-stroomonderbreker met 30 mA). 

Wij adviseren min. 200 mm vrije ruimte boven de 
machine voor het vullen van de productcontainers.

(Alleen bij watertank): Waterfilter: een waterfilter word 
over het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een 
onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar 
bij Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van 
toepassing!

(Alleen bij vaste wateraansluiting) Wateraansluiting: 
3/4“ buitendraad met hoekstop kraan, min. 1 bar, max 6 
bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk) en gescheiden, 
goed toegankelijk, onbelemmerde afsluiter (maximaal 
1,5 m binnen bereik van het apparaat).  

(Alleen bij vaste wateraansluiting) Waterfiltersysteem: 
een actief koolstoffilter word over het algemeen aanbe-
volen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk 
aanbevolen, verkrijgbaar bij Coffema. Let op: 
Bij kalkschade is garantie NIET van toepassing!

(Alleen bij vaste wateraansluiting) Waterafvoer: 
max. 1.50 m verwijderd sifon met open trechter, 
min. 40 mm diameter en geschikt voor heet water.   

Installatie in horizontale positie op een vlakke, stabiele 
ondergrond op een hoogte van min. 850 mm. 

Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen bij 
een temperatuur tussen 5 ° C en 30 ° C en maximaal 
70% luchtvochtigheid worden gebruikt.
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Afmetingen

Optionele toebehoren

Afvoerkit

Standaard: 22 mm, 45 mm

Bonenstolp á 1,2 kg

Productcontainer á 1,8 l

Waterfilter

Muntwisselaar (inclusief behuizing)

Aroma fan

Residu doorvoerkit

KIT GSM Modem

MDB Interface

Muntproever (inclusief behuizing)

Standby-functie (en sensor voor kopjesherkenning)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Carimali

Vooraanzicht Zijaanzicht

585 mm

368 mm 550 mm

80 / 170 mm
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