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VOOR  
SLECHTS 

2.495,– €*

WMF 950 S
UW TOEGANG TOT DE PROFESSIONELE KOFFIEWERELD

COMPACT, BETROUWBAAR, SMAAKVOL



REEDS

21 
VOORAF INGESTELDE DRANKEN

ONTWORPEN VOOR

50 
KOPJES PER DAG

*        Uitrusting: 1 molen, heetwateruitgifte, verlichting, Basic Milk

**    De capaciteit werd bepaald met behulp van een machine met vaste wateraansluiting en is afhankelijk van de kopjesgrootte. 
Het betreft een gemiddelde waarde die voor u ter oriëntatie dient. 

***  Het A-beoordeelde geluidsdrukniveau Lpa (slow) en LpA (pieken) op de werkplek van de bediener ligt bij elke modus onder 
70 dB (A). Vanaf 5 *dkH (carbonaathardheid) moet er een WMF-waterfilter worden gebruikt.
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Technische gegevens

Aanbevolen gemiddelde dagelijkse capaciteit** 50 kopjes

Nominaal vermogen / netaansluiting 2,6-2,8 kW / 220-240 V, 50 / 60 Hz, (1 / N / PE)

Capaciteit per uur volgens DIN 18873-2
Espresso / 2 espresso's
Café crème / 2 café crème
Cappuccino / 2 cappuccino's

105 / 135
62 / 75
105 / 135

Dranken met warme melk / warm schuim ja

Totale heetwatercapaciteit / uur 75 kopjes

Energieverlies per dag volgens DIN 18873-2 0,62 kWh

Koffiebonencontainer ca. 750 g

Buitenste afmetingen (B / D / H) 303 x 528 x 562 mm

Watertoevoer Waterreservoir van 1,8 L / vaste wateraansluiting

Leeggewicht ca. 20 kg

Continu geluidsdrukniveau (LpA)*** < 70 dB(A)



DESIGNED TO PERFORM

wmf.com

EENVOUDIGE 
EN INTUÏTIEVE 
BEDIENING
Gewoon door de grote 
selectie scrollen en op 
het 7-inch touchdisplay 
de gewenste koffie-
specialiteit selecteren – 
en de bereiding begint.GROTE 

BONENVOORRAAD
De bonenhouder 
kan 750 gram bonen 
bevatten en kan 
verwijderd worden 
voor een eenvoudige 
reiniging. 

AANGENAAM STIL
De koffiemolen zorgt 
samen met de krachtige 
zeteenheid voor een 
uiterst stille koffie-
bereiding.” 

COMPACT EN 
GEMAKKELIJK 
TE HANTEREN
De WMF 950 S neemt 
weinig ruimte in beslag, 
waardoor het de ideale 
professionele machine 
voor kleinere kantoren 
en keukens is.

BEVEILIGING 
 TEGEN OVERLOPEN 
De lekbak wordt bevei-
ligd om overlopen te 
voorkomen. De machine 
stopt door het inge-
bouwde beveiligings-
mechanisme en op het 
display wordt weerge-
geven dat de lekbak 
moet worden geleegd.
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PROFESSIONELE KOFFIEKWALITEIT 
VOOR UW BUSINESS

De WMF 950 S biedt exquis koffiegenot en is een 
uitstekende gelegenheid om voor een aantrekke-
lijke prijs toe te treden tot de professionele koffie-
wereld van WMF. Of het nu om kleinere bedrijven 
gaat, start-ups, co-working-spaces, serviced apart-
ments, kapsalons of fitnessstudio's – de WMF 950 S 
maakt veeleisende koffieliefhebbers gelukkig.

OVERTUIGEND GROOT AANBOD

Latte macchiato, cappuccino, espresso, ristretto of 
café crème? 21 dranken zijn reeds voorgeprogram-
meerd volgens de specificaties van WMF. Verdere 
smaakwensen, zoals cafeïnevrije koffie, kunnen 
met behulp van het 7-inch LCD touchdisplay een-
voudig worden opgeslagen. Een  heetwateruitgifte 
voor thee zorgt voor een nog grotere selectie 
 warme dranken. 

TEAM EN KLANTEN 
ZULLEN ENTHOUSIAST ZIJN

Met een betrouwbare capaciteit van gemid-
deld 50 kopjes per dag is de WMF 950 S de 
beste keuze voor het koffieaanbod in kleine 
en middelgrote bedrijven, kantoren of cafés. 
Dankzij het eenvoudige bedieningsconcept weet 
deze machine ook te overtuigen bij de mobiele 
conferentiecatering en op de hotelvloer. 

PREMIUM-COMFORT ERVAREN

De WMF 950 S overtuigt door kwaliteit en gebruiks-
gemak. Zo kunnen bijvoorbeeld de koffiesterkte 
en vulhoeveelheid via een druk op de knop indi-
vidueel worden aangepast. Als het waterreservoir 
opnieuw moet worden gevuld, dan wordt dit op 
het display aangegeven. En ook het reinigen gaat 
door de gepatenteerde Click + Clean oplossing zeer 
eenvoudig: gewoon de melkslang met adapter op 
de heetwateruitloop aansluiten – en het gehele 
melktraject wordt hygiënisch doorgespoeld. 
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SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
Gyroscoopweg 82/84

NL – 1042 AX Amsterdam
Telefoon: +31 20 480 80 80

E-mail: business-nl@seb-professional.com
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