
 

 

 

  

                                                                                

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI250 
 

 

 

LEI250, DE PERFECTE KOFFIE IN ALLE SMAAKVOLLE 

VARIANTEN. 

LEI250, automatische vending met een capaciteit van 250 bekers, 

verkrijgbaar in de volgende varianten: Espresso koffie met verse 

koffiebonen, en instant koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBRUIKERS UITSTRALING 

*Grote mogelijkheden met 3 verschillende bedieningen: 

EASY: Standaard membraam toets paneel, met 20 grote knoppen. 

SMART: Touch screen Selectie  beeldscherm, met 20 grote verlichte 

knoppen. 

TOUCH: 15”FULL HD beeldscherm met touchscreen technologie met de 

mogelijkheid om foto`s en filmpjes af te spelen. 

 2 knoppen voor toevoeging van suiker ( alleen beschikbaar voor 

de EASY en de SMART uitvoeringen). 

 Grote 3,5”TFT LCD kleuren scherm ( Alleen beschikbaar voor de 

EASY en de SMART uitvoeringen). 

 Verlichte beker uitgifte 

 Voorbereiding betaal systeem ( munt inwerpen teruggave) 

standaard. 

 

 

 

 

 

                 

 

             

LEI250 TOUCH +onderkast 

Sticker kit met “design your break “ logo (optioneel) 

LEI250 EASY 

Gepatenteerde                        Variabele 

    Espresso                                   kamer 

       Groep                              Espresso groep 



 

 

LEI250 MODELLEN LEI 250 1ES-5 SB 

EASY STD 

LEI 250 1ESV-5 SB EASY 

STD 

LEI250 1ES-5 SB SMART 

STD 

LEI 250 1ESV-5 SB T15 STD LEI 250 IN-6 SB EASY STD 

UITVOERING EASY EASY SMART TOUCH 15” EASY 

VARIANT KOFFIE BONEN KOFFIE BONEN KOFFIE BONEN KOFFIE BONEN INSTANT KOFFIE 

TRADITIONELE ESPRESSO KOFFIE 

ZETGROEP (ES) 

ES - ES ES - 

KOFFIE ZETGROEP MET 

VARIABELE KAMER (ESV) 

- ESV - - - 

KOFFIE CONTAINERS 1 1 1 1 - 

BOILERS 1 1 1 1 1 

INSTANT PRODUCT CONTAINERS 5 5 5 5 6 

AFMETINGEN IN MM EN 

GEWICHT 

H795 X B510 X D645 GEWICHT 72Kg 

ONDERKAST : H853 X B510 X D649 (ZONDER MUUR BEVESTIGING ) DIEPTE MET MUUR BEVESTIGING 703mm 

 

                            KOFFIE BONEN 

Configuratie voor zowel de ES als de ESV versie 

INSTANT KOFFIE 

Coffee Tech Solutions                                  Specificaties en technische Gegevens die 

Hondsruglaan 91B                                        vermeld staan in de folder zijn onder voorbehoud, 

5628 DB Eindhoven Nederland                  en kunnen zonder berichtgeving gewijzigd worden. 

Tel: +31-402025364 

info@coffee-ts.com     www.coffee-ts.com 

                  SPECIFICATIES 

*ELEKTRISCHE AANSLUITING 

220-240 v -50/60 Hz 

* INTERNE ELEKTRISCHE AANSLUITING 

Alle elektrische delen zijn aangesloten op 24V, met uitzondering van de 

boiler weerstanden en de pomp. 

*STROOM AANSLUITING 

1.80KW Enkele boiler espresso uitvoering 

*WATER AANSLUITING 

Schroefdraad aansluiting ¾” 

Water druk = 0,5 – 6,5 bar 

 

TECHNOLOGIE 

*Versie ES met traditionele espresso zetgroep, espresso koffie gemaakt 

volgens Italiaanse traditie. 

*Versie ESV met een variabele kamer koffie zetgroep: doseringen 

mogelijk van 7 tot 14 gram. Gegarandeerd de perfecte koffie extractie 

voor alle smaak varianten. 

 

KENMERKEN 

*Grote configuratie flexibiliteit en ruime keuze een versies. Met vaste 

wateraansluiting en eventueel met een autonome pomp met water tank 

in de onderkast.  

*Deur slot met programmeerbare code . 

*Mixer zijn demonteerbaar waardoor de onderhoudswerkzaamheden 

een stuk makkelijker zal gaan. 

*Standaard aparte kit voor de Thee . 

*Beker uitgifte verstelbaar in verschillende diameters ( 70 tot 71mm) en 

een dispenser voor roerstaafjes van 90 tot 105mm. 

*Standaard boiler voor espresso : 1500 W- 150 cc 

*Lekbak grote:2,3 liter 

*Schakelvoeding die totale stabiliteit van de instant product uitgifte en 

elektrische veiligheidsbescherming garandeert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Standaard Multi protocol elektronica. 

*Geschikt voor alle soorten betaalsystemen. 

 

BETAALSYSTEMEN 

*Beschikbaar voor alle betaalsystemen die op de markt zijn. 

*Machine is zo ontwikkeld dat er een EXE of MDB geld wissellaar of contactloos 

systeem aan gekoppeld kan worden. 

 

PRODUCT CAPACITEIT 

Koffie bonen container                             1,70 Kg 

Enkele instant container                          0,90 Kg 

Dubbele instant container                       1,80 Kg 

Roerstaafjes 90-105 mm                          250 Stuks 

Bekers Ø 70-71 mm                                   250 Stuks 

 

ACCESSOIRES 

*Onderkast 

*Autonome pomp + tank die geplaatst kan worden in de onderkast. 

*Beker sensor. 

*Kit Chip clock. 

*Koffie afvalbak voor 200 koffie afval consumpties. 

*Ombouwset voor bekers met de afmeting Ø80 mm. 

*Sticker set “design your break” uitstraling. 

 

OMGEVING 

*Geschikt voor kartonnen bekers en houten roerstaafjes. 

*Optioneel: Beker sensor om het gebruik van plastic bekers te verminderen door een 

eigen beker te plaatsen. 

*Spaarstand om de stroom verbruik te verminderen als de automaat niet  gebruikt 

wordt. 

*In overeenstemming met ROHS en WEEE. 

 

1.suiker 2.decafè 3.thee 

4.koffie bonen 5.topping 6.cacao 

1.suiker 2.koffie 3.decafè 

4.instant 5.topping 6.cacao 


