
Het geluid, het gevoel, de geur, de smaak, de
Da Silva DS-5 gebruikt de vertrouwde CoEx® 
technologie en gaat opnieuw eenstap verder met 
zichtbare bonen, verlichte ingrediënten canisters, 
glas-detectie, verstelbare uitgifte kop, een 
geavanceerd touchsreen en de innovatieve connect.
me® telemetrie oplossing. De Da Silva DS-5 biedt 
niet alleen diversiteit en configuraties op maat, maar 
kan ook uitgebreid worden met ondermeer een 
afsluitbare onderkast en/of een verse melksysteem.
Het fraaie ontwerp van de Da Silva DS-5 stelt 
iedereen in staat zijn keuze te maken. 

Ontwikkeld met de modernste technieken
en gefabriceerd met de best beschikbare
materialen, combineert de Da Silva DS-5 superieure 
technologie met een klassiek tijdloos design in een 
machine die niet alleen mooi is vormgegeven, maar 
bovenal garant staat voor een hoge kwaliteit koffie-
specialiteiten.

De Da Silva DS-5 is een beleving. Een hightech 
maar eenvoudig te bedienen automatische 
espresso machine welke naast koffie en espresso 
alle koffiespecialiteiten bereidt met verse espresso 
bonen.
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DESIGN

Dutch design in optima 
forma, Red Dot design 

Award winnaar.

AANPASBARE STERKTE

DS5 stelt iedereen 
in staat zijn keuze te 
maken. Met aanpasbare 
sterkteregeling voor de 
koffie.

CONNECT.ME®
Een geavanceerd 
touchscreen en 
innovatieve connect.me® 
telemetrie oplossing.

EENVOUDIGE BEDIENING

Een hightechmachine 
maar eenvoudig te 

bedienen automatische 
espresso machine.
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Specificaties

EIGENSCHAPPEN

Vers gemalen bonen koffie
Zeer weinig dagelijks onderhoud
Snel en eenvoudig te bedienen

Aparte heet water uitloop
Sterkteregeling voor de koffie

Kannenfunctie individueel 
instelbaar

10,4” Touch screen display
30% Energie bespaarstand

Cup sensor met glas-detectie
Meertalig display

Unieke CoEx® zetgroep
Ideaal vanaf 20 dagelijkse 

gebruikers

EXTRA OPTIES

Diverse elektronische 
betalingssystemen

Bijpassende onderkast leverbaar
Koud waterunit leverbaar
Versemelksysteem met 

melkkoeler
Dubbele bonen canister

AFMETINGEN

(BxHxD) 460 x 599 x 540 mm

KEUZES

Koffie
Hot Chocolate

Espresso
Latte Macchiato

Cappuccino Moccacino®
Caffè au Lait
Heet Water
Caffè Latte

Kannenfunctie

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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