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PREPROSTO IN  
INTUITIVNO  
UPRAVLJANJE
Preprosto se premikajte 
po veliki izbiri ter  
na 7-palčnem barvnem 
zaslonu na dotik  
izberite želeno  
kavno specialiteto –  
in že se priprava začne.

VELIKO PROSTORA 
ZA KAVNA ZRNA
Posoda zagotavlja 
prostor za 750 gramov 
kavnih zrn in jo je  
za lažje čiščenje 
mogoče odstraniti.

PRIJETNO TIH
Profesionalni mlinček 
in visoko zmogljiva 
kuhalna enota delujeta 
med pripravo kavnega 
napitka izjemno tiho.

KOMPAKTEN IN 
PRIROČEN
Kavni aparat WMF 950 S 
ne potrebuje veliko 
prostora. Zaradi tega  
je idealen aparat za 
manjše pisarne in  
kuhinje.

ZAŠČITA PRED  
PRELIVANJEM
Pladenj za odpadno 
vodo je nadzorovan 
tako, da prelivanje ni 
možno. Aparat se zaradi 
vgrajenega varnostnega 
mehanizma ustavi in  
na zaslonu prikaže,  
da je treba pladenj  
za odpadno vodo 
izprazniti.

PROFESIONALNA KAKOVOST KAVE  
ZA VAŠE PODJETJE

WMF 950 S omogoča popolni užitek ob kavi po  
privlačni ceni in odlično predstavlja profesionalni 
svet kave WMF. Manjša ali novo-ustanovljena pod-
jetja, skupni delovni prostori, oskrbovani apartmaji, 
frizerski saloni ali fitnes studii – WMF 950 S osrečuje 
vse ljubitelje/ljubiteljice kave.

PREPRIČLJIVO VELIKA IZBIRA

Latte macchiatto, cappuccino, espresso, ristretto ali 
café crème? 21 napitkov je že prednastavljenih po 
WMF specifikaciji. Ostale individualne užitke, kot je 
brezkofeinska kava, lahko preprosto shranite s po-
močjo 7-palčnega barvnega zaslona na dotik. Iztok 
za vročo vodo za čaj pa izbiro razpoložljivih napit-
kov še dodatno razširi.

NAVDUŠENA EKIPA  
IN STRANKE

Zaradi svoje zanesljive zmogljivosti s povprečno  
50 skodelicami na dan je WMF 950 S prva izbira pri 
oskrbi s kavo v majhnih in srednje velikih podjetjih, 
pisarnah ali kavarnah. Zahvaljujoč preprostemu 
konceptu upravljanja pa navdušuje tudi pri mobilni 
uporabi na konferencah in in prireditvah.

IZKUSITE VRHUNSKO UDOBJE 

WMF 950 S navdušuje s kakovostjo in udobno upo-
rabo. Jakost kave in volumen napitka je mogoče 
individualno spreminjati s pristikom na gumb. Na 
zaslonu je prikazano, če je treba napolniti rezer-
voar za vodo. Čiščenje je zaradi patentirane rešitve  
click+clean povsem preprosto: cev za mleko s po-
močjo adapterja enostavno povežite z iztokom tople 
vode in celoten mlečni sistem bo higiensko izpran.

ŽE

21 
PREDHODNO NASTAVLJENIH NAPITKOV

ZASNOVAN ZA

50 
SKODELIC NA DAN

        Oprema: 1 mlinček, topla voda, osvetlitev, Basic Milk

*     Zmogljivost je bila določena na aparatu s fiksnim priključkom na vodovodno omrežje in je odvisna od velikosti skodelic.  
Gre za povprečno vrednost, namenjeno orientaciji. 

**   A-vrednotena raven zvočnega tlaka LpA (počasen) in LpA (impulz) na delovnih mestih operaterja je pod 70 dB(A) v katerem koli načinu 
delovanja. pri vrednostih nad 5 *dKH (karbonatna trdota) je treba namestiti vodni filter WMF.
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Tehnični podatki

Priporočena povprečna dnevna zmogljivost* 50 skodelic

Nazivna moč / Omrežni priključek 2,6-2,8 kW / 220-240 V, 50 / 60 Hz, (1 / N / PE)

Zmogljivost na uro po DIN 18873-2
espresso / 2 espressa
café crème / 2 café créme
cappuccino / 2 cappuccina

105 / 135
62 / 75
105 / 135

Toplo mleko / topla mlečna pena da

Skupna zmogljivost tople vode / uro 75 skodelic

Izguba energije na dan po DIN 18873-2 0,62 kWh

Posoda za kavna zrna ca. 750 g

Mere (Š / G / V) 303 x 528 x 562 mm

Oskrba z vodo rezervoar za vodo 1,8 L /  
priključek na vodovodno omrežje

Teža ca. 20 kg

Stalna raven zvočnega tlaka (LpA)** < 70 dB(A)
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