
De Da Silva DS-2 is een aantrekkelijke
en veelzijdige koffiemachine die u een variëteit
aan heerlijke koffiespecialiteiten serveert.
Deze compacte koffiemachine biedt naast koffie
van uitstekende kwaliteit ook een grote mate van
flexibiliteit en functionaliteit.

Naast koffie en heet water per kop of optioneel
per kan, biedt de Da Silva DS-2 u specialiteiten 
aan als cappuccino, espresso, hot chocolate of 
moccacino®. De Da Silva DS-2 heeft een uniek high 
speed mixsysteem voor een voortreffelijke en vooral 
snelle kop koffie. 

De Da Silva DS-2 Pro is een koffiemachine die uw 
koffiespecialiteiten bereidt met verse espresso 
bonen. 

De Da Silva DS-2 is in dit segment reeds decennia 
de meest verkochte koffiemachine wereldwijd. 
De hoge kwaliteit, het compacte formaat en de 
eenvoudige bediening staan garant voor jarenlang 
koffieplezier voor u, uw medewerkers en uw klanten.
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COMPACTE ALLESKUNNER

Geschikt voor ca. 15-20 
dagelijkse gebruikers.

Of 60-80 koppen per dag.

MODERN UITERLIJK

Door de fraaie moderne 
vormgeving van deze 
machine past deze mooi 
in elk kantoor, winkel of 
ontvangstruimte.

VERS GEBRAND

Met de Da Silva DS2 
koffiemachine bereidt U uw 
koffiespecialiteiten met één 
van onze onze ESSENTIALS 

signature blends vers 
gebrande espresso bonen.

VARIFLEX® ZETGROEP 

De Variflex® zetgroep is 
een verwarmde zetgroep 
die zorgt voor een 
optimale extractie van 
de vers gemalen koffie. 
Deze zetgroep is verticaal 
geplaatst en kan tot 15 gram 
koffie bevatten.
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Specificaties

EIGENSCHAPPEN

Veelzijdige prestaties
Voordelig in gebruik

Weinig dagelijks onderhoud
Veel keuzemogelijkheden

Fraaie moderne vormgeving
Koperen druk boiler

Digitaal display

EXTRA OPTIES

Elektronisch muntmechanisme
Design onderkast leverbaar
Bekerdispenser voor bekers

Kannen functie
RFID

AFMETINGEN

(BxHxD) 315 x 560 x 500 mm

ZETSYSTEEM

DS2 Easy SpeedMix® DS2 
Pro Presso Bean®

KEUZES

Koffie
Latte Macchiato

Espresso
Moccacino®
Caffè Latte
Heet Water
Cappuccino

Hot Chocolate

Vers zuiver water is essentieel voor de kwaliteit van koffie aangezien het voor 98% uit water 
bestaat. De wisselende kwaliteit van het aangeboden leidingwater beïnvloedt de smaak, geur en 
uiterlijk van het water. Zelfs het beste drinkwater kan – op basis van regionale verschillen in de 
bestanddelen van het water – een hoog percentage carbonaathardheid hebben. De gevolgen: 
kalkaanslag in belangrijke machineonderdelen en daardoor hogere service en bedrijfskosten. 
Bovendien is er meer tijd voor reiniging nodig. Om de waterkwaliteit aan de allerhoogste eisen te 
laten voldoen, adviseert Da sSilva het gebruik van speciale waterfiltersystemen voor uw machines.  

De speciale  samenstelling van deze filters zorgen voor een unieke waterkwaliteit waardoor onze 
producten dekans krijgen om hun optimale smaak en aroma te ontwikkelen.

Het belang van vers zuiver water
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