
De Da Silva DS-4 is een aantrekkelijke
en veelzijdige koffiemachine die u een variëteit
aan heerlijke koffiespecialiteiten serveert. Deze
exclusieve koffiemachine biedt naast koffie van
uitstekende kwaliteit ook een grote mate
van flexibiliteit en functionaliteit. 

De Da Silva DS-4 is een platform voor CoEx, 
instant-, of filterfresh® -technologie. Met glas-
detectie, een geavanceerd 10,4” touchscreen, 
zichtbare bonen en de innovatie connec.me® 
telemetrie oplossing gaat deze machine een stap 
verder. 

Naast koffie en heet water per kop of kan, biedt de 
Da Silva DS-4 u niet alleen selecties en configuraties 
op maat, maar kan daarnaast ook uitgebreid worden 
met koud water keuzes, verhoogde capaciteiten, 
afsluitbare onderkast en een verse melk systeem.

De Da Silva DS-4 heeft een uniek high speed 
mixsysteem voor een voortreffelijke en vooral snelle 
kop koffie.
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EENVOUDIG REINIGEN

Geeft door middel van subtiele 
meldingen aan wanneer reiniging 

nodig is. Inclusief stappenplan.

GROOT TOUCHSCREEN

Helder touchscreen dat 
duidelijk de verschillende koffie 
variëteiten weergeeft.

SNELLE DOORLOOPTIJD

Door de snelle doorloop tijd 
van de DS-4 kan je snel van een 
goed kopje koffie genieten.

MODERN UITERLIJK

Strakke vormgeving in klassiek 
zwart met smaakvolle verlichting.
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Specificaties

EIGENSCHAPPEN

Makkelijk te bedienen
Ideaal vanaf 15 gebruikers

Een machine die er goed uitziet
Makkelijk vullen en schoonmaken
Automatische spoelprogramma’s

Dubbele uitloop voor 
dubbele snelheid

Kannenfunctie
Uurcapaciteit: 150 koppen koffie

Volledig metalen behuizing
Programmeerbare 
stand-by-modus
>95% recyclebaar

Laag energieverbruik (A+-klasse)

EXTRA OPTIES

Onderkast
Betaalsystemen

Doorvoer door balie
Extra grote bonencontainer

Koud water unit

AFMETINGEN

(BxHxD) 330 x 790 x 600 mm

INHOUD canister

Bonen 1000 g / 2000 g
Topping 1250 g
Cacao 1500 g

KEUZES

Koffie
Espresso

Cappuccino
2x functie

Latte macchiato
Warme chocolademelk

Kan koffie
Heet water

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 DaSilva 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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