
Uitvoering met een molen Uitvoering met twee molens Uitvoering met een molen en een melk-
topping reservoir

Uitvoering met een molen en een  
chocolade reservoir

Nominaal vermogen 2,2 kW

Aanbevolen dagelijkse capaciteit Tot 100 kopjes

Maximale capaciteit per uur* Tot 100 kopjes

Heet water capaciteit per uur 17 l

Inhoud per koffiebonenreservoir 500 g

Chocolade- of melktoppingreservoir 500 g

Stroomaansluiting 230 V

Buitenmaten (b / h / d) 324 mm / 682 mm / 554 mm

Leeggewicht (afhankelijk van opties) ca. 33 kg

Geluidsdrukniveau (LpA)** < 70 dB (A)

*  Afhankelijk van de kopgrootte, kwaliteitsinstellingen en uitloop

** Het in A gemeten geluidsdrukniveau (Lpa) langzaam en Lpa (impuls) op de werkplek 
van het bedieningspersoneel ligt in ieder modus onder de 70 dB (A).
Technische wijzigingen voorbehouden. Drukfouten en vergissingen zijn voor de gehele 
inhoud voorbehouden. 
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Het eenvoudige opschrift concept
maakt het mogelijk iedere toets van de 
juiste productnaam, de juiste prijs of de 
juiste afbeelding te voorzien en/of deze 
vervolgens te veranderen.

Heerlijke warme chocolade en chociatto
Met veel verse melk kan nagenoeg iedere 
chocolade-/koffie- creatie gemaakt 
worden.

Heet water op de juiste temperatuur
wordt door de WMF 1200 S, bijvoorbeeld 
voor thee, met een druk op de knop 
gerealiseerd.

Plug+Clean
Met het gepatenteerde Plug+Clean melk-
reiniging systeem worden alle onderdelen, 
die in contact komen met melk, moeiteloos 
gereinigd.

Weinig stroomverbruik
Met drie Eco-modi en het kunnen instel-
len van een automatische uitschakelaar 
kan de klant het energieverbruik naar 
eigen behoefte aanpassen.

Koffie zoals uw gast het wenst
Door korter of langer op de + of – toetsen 
te drukken wordt ieder kopje sterker of 
milder, groter of kleiner.

Spot aan!
Twee geïntegreerde LED lampjes  zetten 
de kopjes in het juiste licht.

Service
Ons Service Department zorgt er voor 
dat u altijd kunt vertrouwen op uw WMF 
koffiemachine.

In hoogte verstelbare uitloop
De eenvoudig in hoogte verstelbare uit-
loop maakt het mogelijk om kopjes tussen 
59 mm en 169 mm hoog te vullen.

Grote residubak
De centraal geplaatste en makkelijk 
toegankelijke residubak heeft een grote 
capaciteit.

Volautomatische reiniging
De machine wordt eenvoudig gereinigd 
door één druk op de knop. Dit bespaart 
tijd en kosten.

Milieuvriendelijk dankzij »Green WMF«
Minder energieverbruik, minder chemi-
sche reinigingsmiddelen en een nagenoeg 
volledig recycling zijn slechts een aantal 
onderwerpen van duurzaamheid in dit 
WMF Concept.

Slank gebouwd
Een WMF 1200 S is zo smal, dat er ruimte 
genoeg is voor twee machines, zelfs op de 
kleinste balie.

Houd het eenvoudig!
Met het tweeregelige display en de 5 
functietoetsen kan men alle belangrijke 
functies en parameters instellen.

Permanente ontkalking
Een WMF waterfilter vermindert onder-
houd, verbetert de smaak en verlengt de 
levensduur van de machine.

Eenvoudig onderhoud
Een aantal eenvoudige basishandelingen 
kunt u zelf uitvoeren. Dit betekent minder 
afspraken met uw WMF-monteur.

Variabel aantal voorkeurstoetsen
Maximaal 6 voorkeurstoetsen zijn moge-
lijk voor koffie- of chocolade specialitei-
ten. Een tweede laag dranken kan worden 
ingesteld, te bereiden met een dubbele 
klik.  

»Zero- Energy« functie
Wordt de WMF 1200 S uitgezet, dan staat 
deze ook echt »uit«. De machine gebruikt 
dan gegarandeerd geen stroom.

Accessoires
Een koppenwarmer, melkkoeler met 
bekerdispenser of een muntproever ma-
ken de WMF 1200 S nog completer, ook 
voor zelfbediening.

Handmatige invoer
Door middel van de handmatige invoer 
is het mogelijk om een andere gemalen 
koffiesoort, bijvoorbeeld cafeïnevrije 
koffie, te gebruiken. 

Flexibele watertoevoer
Afhankelijk van wens en omstandigheden 
kan de WMF 1200 S uitgevoerd worden 
met een watertank of met een vaste 
wateraansluiting.

Geavanceerde reservoirs
De reservoirs kunnen vóór het verwijde-
ren worden afgesloten, waardoor deze 
eenvoudig te reinigen zijn.
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Een prachtig design van buiten, indrukwekkend van binnen

De op maat gemaakte oplossing voor vele locaties

De WMF 1200 S is een volwaardige, professionele koffiemachine voor kleine tot 
middelgrote capaciteit. De machine kan alle koffievarianten produceren, die de 
gebruiker wenst; van espresso tot café crème en van cappuccino, koffie verkeerd en 
latte macchiato tot aan chocolademelk en chociatto. Eenvoudig met een druk op de 
knop, betrouwbaar en altijd van de hoogste kwaliteit.

De WMF 1200 S wordt geheel in Duitsland uit hoogwaardige materialen gefabri-
ceerd. Alle onderdelen worden door specialisten grondig op hun kwaliteit beoordeeld 
en vervolgens verwerkt in de machine. Het automatisch oplichtende display maakt 
uw weg richting het perfecte kopje koffie  nog eenvoudiger.   

De verschillende gebruiksmogelijkheden, de capaciteit en, niet geheel onbelang- 
rijk, de prijs maken de WMF 1200 S een duidelijke favoriet voor vele uiteenlopende 
soorten locaties, zoals kantoren en fitness centra, maar ook bij kleinere restaurants, 
tankstations, bakkerijen,  kappers, hotelbars  en snackbars. Met de bijpassende acces-
soires erbij heeft u tenslotte een echte alleskunner in handen.

Achteraanzicht Zijaanzicht

Hét instapmodel voor de professionele gebruikers van koffiemachines.
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