
A200
Genieten, een kwestie van perfectie
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  PERFECTIE  

TOT IN DE PUNTJES
De A200 brengt alle aspecten samen die wij onder genot 
verstaan: perfecte koffie, gemakkelijk bereid. Wij hebben 
een koffiemachine vervaardigd die de puntjes op de ‘i’ zet. 

Uw ogen vellen als altijd het eerste oordeel. Daarna 
bevestigt de haptische belevenis de indruk: alles 
voelt hoogwaardig en vanzelfsprekend. De bediening 
volgt de intuïtieve logica, zodat u de A200 zonder 
moeite in gebruik neemt. Wij horen de keramische 
molen en zelfs dit mechanische geluid geeft ons 
vertrouwen. De geur van vers gezette koffie bereikt 
ons reukorgaan! Nu even nippen van de perfecte 
crema en u ontdekt een authentieke smaak opnieuw: 
Franke op z’n best. 
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GENIETEN  
    WORDT VANZELFSPREKEND

De A200 is zo vervaardigd, dat hij in een handomdraai in gebruik 
kan worden genomen en kan worden bediend: Plug & Play!  
Een technisch hoogstandje uit Zwitserland dat het alledaagse  
leven met de A200 heerlijk eenvoudig maakt. 
 
 
Gemakkelijk en toch individueel te bedienen 
De A200 nodigt u uit om tot wel 36 producten vast 
te leggen en in het menu op te slaan. Hierbij bepaalt 
u eerst hoe u deze dranken precies bereid wilt 
 hebben: moet de Ethiopische wilde koffie uit molen 
1 of uw favoriete Ecuadoraanse arabica uit molen  
2 worden gebruikt? Moet deze iets langer of korter 
doorlopen? Wilt u er iets meer of minder melk bij? 
Dan bepaalt u in welke volgorde uw dranken in het 
menu moeten verschijnen, zodat u uw favorieten 
helemaal vooraan in het menu terugvindt. De A200 
leidt u met intuïtief te begrijpen stappen door deze 
instellingen: gemakkelijk en individueel.

 
 
Een overtuigend comfortabele oplossing
In het dagelijkse professionele gebruik worden de 
kwaliteiten van een A200 op de meest indruk
wekkende manier duidelijk. Bijvoorbeeld bij het rei
nigingsconcept: het scherm leidt u aan de hand  
van afbeeldingen van het apparaat en begrijpelijke 
teksten door het reinigingsproces. Terwijl de 
 gedetailleerde instructie de reiniging stap voor stap 
met afbeeldingen toont, doorloopt de ervaren 
 gebruiker het programma zeer efficiënt in een paar 
stappen. Dit duurt slechts een paar minuten,   
zonder handboek of inleiding. Het lukt zelfs zonder 
enige voorkennis. 

Nadat u een product heeft gekozen, 
bepaalt u de gewenste koffiebranding 
(molen links of rechts of poeder 
 bijvullen).

Volledige controle in één  
oogopslag: vulstandindicatie en 
onderhoudsin structies

Het reinigingsproces wordt stap  
voor stap aan de hand van afbeeldingen 
getoond.
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  DOORDACHT TOT IN HET 

KLEINSTE DETAIL

STAND-BY-TIMER, GEOPTIMALISEERD 
ENERGIEVERBRUIK

AFDRUIPBLAD (2,4 L) MET  
NIVEAUBEWAKING

IN HOOGTE VERSTELBARE DRANKENAFGIFTE 
MET GEÏNTEGREERD HEET WATER,  
KAN DANKZIJ MAGNETISCHE BEHUIZING 
 EENVOUDIG WORDEN GEREINIGD

STOOMLANS BIJ DE 
MS-UITVOERING



WATERTANK (4 L), GEMAKKELIJK VAN 
VOREN TE BEDIENEN; VASTE 
 WATERAANSLUITING (OPTIONEEL)

2 PRECISIEMOLENS MET  
KERAMISCHE SCHIJVEN

ROYAAL UITGEVOERD BONENRESERVOIR,  
GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK,  
EENVOUDIG TE VULLEN (2 × 0,6 KG)
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DE TECHNIEK 

                           VAN GENOT
De componenten van de A200 werken hand in hand 
voor uw genot. Elk detail is vele malen door de 
 handen van onze ontwikkelaars gegaan en is perfect 
geïntegreerd in het complete machineconcept. 

Het begint met het ruim bemeten bonenreservoir – 
een technische prestatie op zich. Via de centrale 
draaisluiting, waarop octrooi is verkregen, wordt het 
ontgrendeld en gelijktijdig naar onderen afgesloten. 
Nu kunt u het heel gemakkelijk verwijderen om het 
schoon te maken of gewoon met bonen te  vullen. 
Het deksel heeft een afdichtende siliconen lip om het 
edele aroma van de bonen te beschermen en is 
 optioneel ook als afsluitbare versie  verkrijgbaar.

Voor het perfecte kopje koffie wordt de A200 
af  fabriek voorzien van twee keramische molens, 
waarvan u de maalintensiteit gemakkelijk en 
 nauwkeurig kunt instellen. De twee draaiknoppen 
bevinden zich onder het bonenreservoir, zijn 
 daardoor gemakkelijk toegankelijk en kunnen han
dig worden ingesteld.

De bereidingseenheid van de machine is direct van 
de zijkant toegankelijk en kan zonder gereedschap 
met een paar handelingen worden uitgebouwd. 
 Reiniging en onderhoud zijn vanaf nu in een hand
omdraai gebeurd.

Met één handbeweging uitneembaar
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PRECISIEMAALWERK MET DUURZAME  
KERAMISCHE SCHIJVEN

BONENRESERVOIR

BEREIDINGSEENHEID



10

De naleving van de strengste  hygiënenormen is voor Franke 
 vanzelfsprekend. Daarom is de A200 nu ook verkrijgbaar met het 
 volautomatische reinigingssysteem CleanMaster. Nadat de reiniging  
is gestart, verloopt het volledige melkreinigingsproces geheel 
 automatisch. Na beëindiging van de reiniging schakelt de machine 
 zelfstandig naar de standby modus. Zo is de A200 moeiteloos  
en in een mum van tijd weer blinkend schoon en klaar voor gebruik.
 
 
Een overtuigend comfortabele oplossing
De A200 schittert door het vooruitstrevende geïnte
greerde reinigingsconcept. Dit concept reduceert 
de benodigde arbeidsinspanningen tot een minimum 
en garandeert een schoon en veilig gebruik. 
 Gemorste melk of reinigingsmiddel? Vanaf nu beho
ren zij tot het verleden! De reinigingscontainer 
neemt de plaats in van de melkcontainer. De keuze 
is aan u: kiest u voor de automatische reiniging 
EasyClean met handmatige toevoeging van reini
gingsmiddel, of gaat u voor een volautomatische 
 reiniging rondom de klok met de CleanMaster met 
geïntegreerde reinigingspatroon? 

 
 
Hygiënisch en praktisch  
melkreservoirsysteem 
– Slangvrij aandoksysteem van het melkreservoir 
–  Geïntegreerde sensor voor meting van  

de effectieve melktemperatuur
– Geïntegreerde reinigingspatroon 
 
Efficiënt reinigingsproces 
–  Geautomatiseerd proces met geïntegreerde  

reinigingspatroon
–  Veilig en praktisch met apart  

reinigingsreservoir
–  Maximale hygiëne dankzij speciaal ontwikkelde 

melk en koffiereinigingsmiddelen
–  Maximaal comfort: machine beëindigt  

de reiniging zelfstandig
–  HACCP conform

EENVOUDIG BEDIENBAAR  

           VOOR MAXIMALE HYGIËNE
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AAN-/UITSCHAKELAAR

REINIGINGSMIDDELPATROON

INDICATIE
MELKTEMPERATUUR

AFSLUITBAAR

REINIGINGSRESERVOIR MET 
AANDOKSYSTEEM

MELKRESERVOIR (5 L) MET GEÏNTEGREERDE 
TEMPERATUURSENSOR EN AANDOKSYSTEEM
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GENIETEN DOE JE 

       ALS ALLES KLOPT
De A200 fascineert met tal van mogelijkheden. Geniet iedere 
dag weer van uw eigen drankcreaties in constante kwaliteit.  
Hier beleeft, voelt en ruikt u wat Franke bedoelt met kwaliteit.

Koffie in constante barista-kwaliteit
–  Perfecte crema
–  Twee soorten bonen voor meer genot
–  Kop voor kop constante kwaliteit

Uniek melkschuim
–  Met de hand opgeschuimd of automatisch
–  Afzonderlijk instelbare schuimconsistentie 
–  De perfecte voltooiing van elke drankcreatie

Heet water voor thee
–  Programmeerbare hoeveelheid
–  Dankzij een in hoogte verstelbare uitloop  

tevens geschikt voor grote koppen



UNIEKE VEELzIJDIGHEID!UNIEKE VEELzIJDIGHEID!
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    ALLES  VOOR UW  
     INDIVIDUELE 
  WENSEN 

MELKSYSTEMEN (1)
–  FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en 

melkschuim, individueel instelbare consistentie, 
geïntegreerd reinigingssysteem

–  Melksysteem (MS): warme melk en warm 
 melkschuim (KE200)

REINIGINGSSYSTEMEN (1)
–  CleanMaster (CM): volautomatisch reinigings

systeem met geïntegreerde reinigingspatroon. 
Voor toonaangevende hygiëne. Een eenvoudiger, 
efficiënter en gebruiksvriendelijker systeem 
 bestaat niet.

–  EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem 
met handmatige toevoeging van reinigings
vloeistof. Slechts een paar handgrepen voor een 
onberispelijke hygiëne.

A200-OPTIES (2) 
–  Bonenreservoir: 2 × 0,6 kg, afsluitbaar
–  Vaste wateraansluiting
–  Koffiedikuitworp
–  M2M/telemetrie
–  Afrekeningssystemen
–  Hoge voetjes (40/100 mm)

1 2 3
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AFREKENINGSSYSTEEM (3) 
Geschikt voor uiteenlopende betaalsystemen,  
bijv. met munten, betaalpassen. 
Ideaal voor public/private vending.
 
KOPJESVERWARMER (4) 
Met vier verwarmbare wegzetbladen

4

PRODUCTSPECIALITEITEN A200 MS EC A200 FM CM

Ristretto | Espresso

Koffie | Café Crème

Cappuccino | Latte macchiato

Melk warm 

Melkschuim warm

Melk koud

Melkschuim koud

Heetwater

Stoom
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Precies toegesneden op uw behoeften.
De volgende accessoires zijn met de A200 combineerbaar:

VOOR ABSOLUTE

         FLEXIBILITEIT

KOELUNIT SU05
ELEGANT IN ALLE OPZICHTEN

–  Koelunit in passend design 
(verkrijgbaar in 5 l CM), afsluitbaar

–  Perfecte hygiëne: slimme melkslangkoppeling 
voor contactloos vullen

–  Leegmelding via het A200display
–  Bovenste legbord als verwarmbaar 

kopjesplateau, in/uitschakelbaar

KE200
COMPACT ALS GEEN ANDER

–  Koelkast (4 l), afsluitbaar
–  Geschikt voor geringe tot middelgrote 

capaciteitsbehoefte
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AFREKENINGSSYSTEEM
DE SLIMME KASHOUDER

–  Geschikt voor uiteenlopende betaalsystemen, 
bijv. met munten, betaalpassen

–  Ideaal voor public/private vending
–  Combineerbaar met M2M
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TECHNISCHE GEGEVENS A200 MET OPTIES
EN OVERIGE COMPATIBELE OPTIES

MACHINEMODEL

MODEL VERMOGEN

A200 MS EC 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,75 kW (13/15/16* A)
220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,2–1,5 kW (10 A)
220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)
100 V 2LPE 50/60 Hz 1,3 kW (15 A)
120 V 2LPE 60 Hz 1,45 kW (15 A)

A200 FM CM 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,75 kW (13/15/16* A)
220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,2–1,5 kW (10 A)
220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)
100 V 2LPE 50/60 Hz 1,3 kW (15 A)
120 V 2LPE 60 Hz 1,45 kW (15 A)

Afmetingen: B 340 mm / H 600 mm / D 560 mm

WATERAANSLUITING
Wateraansluiting Metalen slang met wartelmoer 

G3/8", L = 1500 mm
Watertoevoerleiding Indien aan installatiezijde mogelijk: 

onbehandeld leidingwater van 
 drinkwaterkwaliteit (niet vanuit aanwezig 
ontkalkingssysteem)

Waterdruk 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Waterhardheid 4–8 °dH GH (Duitse hardheid) /

 7–14 °fH GH (Franse hardheid) / 
70–140 ppm (mg/l)

Carbonaathardheid 3–6 °dH KH (Carbonaathardheid) / 
50–105 ppm (mg/l)

Zuurgehalte/pHwaarde 6,5–7,5 pH

Chloorgehalte < 0,5 mg/l

WATERAFVOER
Afvoerslang D = 16 mm, L = 2000 mm

*Afzekering conform nationale richtlijnen
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ACCESSOIRES
1) KOELUNIT SU05 CM (5 l)
Elektrische aansluiting: 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95–2,3 kW (10 A)

120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A)
220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A)

Afmetingen: B 270 mm / H 540 mm / D 475 mm
Gewicht (leeg): ca. 24 kg
Compatibel met: Model A200 FM CM
 
 
 
 
 
 

2) AFREKENINGSSYSTEEM     AC
Elektrische aansluiting: 85–264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)

Afmetingen: B 200 mm / H 630 mm / D 453 mm
Gewicht (leeg): ca. 18 kg
Compatibel met: Model A200 MS EC / A200 FM CM
 
 
 
 
 
 

3) KOPJESVERWARMER CW
Elektrische aansluiting: 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 120 W (10 A) 

110 V 1LNPE 50/60 Hz 80 W (10 A)

Afmetingen: B 270 mm / H 540 mm / D 454 mm
Gewicht (leeg): ca. 20 kg
Compatibel met: Model A200 MS EC / A200 FM CM
 
 
 
 
 
 

KOELUNIT KE200 (4 l)
Elektrische aansluiting: 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,71 A (10 A)

Afmetingen: B 225 mm / H 330 mm / D 466,2 mm
Gewicht (leeg): ca. 13 kg
Compatibel met: Model A200 MS EC
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Hillewaert B.V.B.A.
’t Walletje 74
B 8300 KnokkeHeist
België
T: +32 (0)50 55 12 51
www.frankekoffiemachines.be

Franke Koffieservice NL 
Verbindingsweg 9
3781 LR Voorthuizen
T: +31 (0)88 33 72 600
www.frankekoffiemachines.nl

Franke Kaffeemaschinen AG 
FrankeStrasse 9 
4663 Aarburg 
Zwitserland 
T: +41 (0)62 787 31 31 
www.franke.com


