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Constante 
kwaliteit

Laag
verbruik

Hygiënisch

 Product-waterverhouding 
gecontroleerd

 Doorstroomboiler, nooit 
wachten op warm water

 Verbeterde receptuur

 Doorstroomboiler = laag 
verbruik (€ 75 minder verbruik/
jaar t.o.v. voorganger)

 Automatisch spoelprogramma

 Per pouch aansluitslang 
bijgeleverd, eenvoudige 
installatie

Cécématic Enduro

De lekkerste warme chocolademelk
in een handomdraai?

Awel ... dat vraagt om een 
Cécématic!
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TECHNISCHE GEGEVENS
Type Enduro
Afmeting 27*58*52 cm (b*d*h)
Benodigde werkruimte 27*63*77 cm (b*d*h)
Gewicht 23 kg
Bereidingstijd ca. 15 seconden per kop
Wateraansluiting 3/4”BSP
Benodigde waterdruk 1.5 - 6 bar
Elektrische aansluiting 230 Vac-50Hz
Maximaal verbruik 3000 Watt
Instellingen Formaat (kop of mok) en temperatuur
Concentraat Pouch van 3 l (3,9 kg)
Mengverhouding 1 deel concentraat op 5 delen water (in volume)
Aantal consumpties/pouch ca. 90
Schoonmaaksysteem automatisch spoelprogramma
Onderhoud buitenzijde vochtige doek
Onderhoud mixkamer vaatwasser

VOEDINGSWAARDE
Gemiddelde per 100 ml Cécémel:
Energie  260 kJ (62 kcal)
Eiwit  0,9 g
Vet  1,5 g
Koolhydraten  11,1 g
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INSTALLATIE
Vereisten installatie op locatie: 
- Aansluitkraan water 3/4” 

binnen bereik (max. 3 meter)
- Elektriciteit 220-230V binnen 

bereik (max. 1,5 meter)
- Beschikbare ruimte voor 

ontharder naast watertoevoer

ONDERHOUD 
& SERVICE
- Plaatsing en service door 
 derden
- Onderhoudscontract
- Servicedesk
- 48-uur service

BELANGRIJKE TIPS:
• Cécémel is niet zomaar een chocoladedrank. Cécémel staat voor kwaliteit, authenticiteit en jezelf verwennen. 

Gebruik dan ook de benaming Cécémel op uw drankenkaart, zodat uw klanten direct kunnen zien dat u kwaliteit 
belangrijk vindt.

• Een gevarieerd aanbod met speciale bereidingen zal uw verkoop doen stijgen. Zet daarom ook de Cécémel 
Specials met de juiste benamingen op uw kaart.

• Extra visibiliteit, bijvoorbeeld door gebruik van de Cécémel-materialen, zal de verkoop extra stimuleren. 

Meer info? Contacteer Evy Van Ghendt, 
FrieslandCampina, Schaessestraat 15, 9070 Destelbergen, België. 

evy.vanghendt@frieslandcampina.com
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