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WMF 950 S
WITAJ W ŚWIECIE KAWY!

ZA NACIŚNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU, NIEZAWODNIE I ZAWSZE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Nowy, automatyczny ekspres do kawy WMF 950 S oferuje doskonałe doznania smakowe w atrakcyjnej cenie i stanowi 
idealne wprowadzenie w świat specjałów kawowych, znanych z bogatej oferty profesjonalnych ekspresów do kawy WMF. 
Czy to dla małych rm, rm rozpoczynających działalność, przestrzeni co-workingowych, salonów fryzjerskich czy 
studiów tness - WMF 950 S z pewnością zachwyci wyranowane gusta wszystkich miłośników kawy. Dzięki szerokiej 
gamie napojów, łatwej obsłudze oraz niezawodnej i długotrwałej pracy, najmniejszy profesjonalny ekspres do kawy 
WMF nie tylko zrobi wrażenie na Twoim zespole, ale także spełni oczekiwania Twoich klientów. Co istotne, WMF 950 S 
posiada posiada stalowe żarna, niespotykane w klasie kompaktowych ekspresów do kawy.

Dzięki 20 wstępnie ustawionym wariantom napojów ekspres WMF 950 S 
zapewnia inspirację i pomoc w wyborze odpowiedniego napoju. Brakuje 
CiCi idealnego przepisu na Twój ulubiony napój kawowy? Wszystkie receptury 
napojów można łatwo dopasować, a indywidualne preferencje można 
zapisać w ustawieniach. Z systemem Basic Milk (Gorące mleko, gorące 
mleko spienione – automatyczny system spieniania mleka venturi) 
zaoferujesz swoim klientom napoje z idealną mleczną pianką i gorącą kawę 
mleczną (uwaga, napoje mleczne wymagają mleka o temperaturze ok. 5°C). 

WstępnieWstępnie ustawienia pojedynczych napojów: ristretto, espresso, espresso 
macchiato, americano, café crème, mleko, gorąca woda, cappuccino, latte 
macchiato, mleko, pianka mleczna.
Zaprogramowane ustawienia dla podwójnego wydawania napojów: 
ristretto, espresso, café crème, cappuccino, latte, espresso macchiato.
Dla dzbanków: dzbanek café crème, dzbanek americano, dzbanek gorącej 
wody.

WYDAJNOŚĆ DZIENNA

50 KAW
BOGATE MENU 

20RECEPTUR
KOMPAKTOWE WYMIARY 
SZEROKOŚĆ/ GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ

303 / 528 / 562 MM

KAŻDA FILIŻANKA TO CHWILA WYJĄTKOWEJ  PRZYJEMNOŚCI



Duży wyświetlacz dotykowy umożliwia prostą i intuicyjną obsługę. 
Menu napojów można łatwo przeglądać.Chcesz, aby obudziło Cię espresso? 
A może wolisz łagodne latte macchiato? Wstępnie ustawione opcje napojów 
ułatwiają podjęcie decyzji i można je dostosować do własnych upodobań.

Zbiornik na kawę ziarnistą mieści łącznie 750 gramów ziaren kawy, co zapewnia 
długą i niezawodną przyjemność z picia kawy. Pojemnik na kawę ziarnistą jest 
wygodnie umieszczony nad urządzeniem i można go łatwo wyjąć w celu łatwiej-
szego czyszczenia.

Dzięki smukłym kształtom (303 x 528 x 562 mm) automatyczny ekspres do kawy 
WMF 950 S idealnie nadaje się do miejsc o niewielkiej przestrzeni - bez kompro-
misów w zakresie typowego dla WMF wzornictwa premium oraz doskonałej 
jakości kawy. Idealnie nadaje się do biur i miejsc obsługi klienta, w których 
chcesz zaoferować wszystko, czego oczekujesz od profesjonalnego ekspresu do 
kawy jednocześnie oszczędzający miejsce.

BEZPROBLEMOWA OBSŁUGA NA 7” EKRANIE

Automatyczny ekspres WMF 950 S jest wyjątkowo łatwy w czyszczeniu. Codzien-
nie konieczne jest tylko krótkie płukanie linii mlecznej podczas wyłączania 
ekspresu. Urządzenie dodatkowo przypomina o cotygodniowym czyszczeniu za 
pomocą komunikatu na wyświetlaczu. Dzięki opatentowanemu systemowi 
Click+Clean jest to dziecinnie proste: wystarczy podłączyć wąż na mleko do 
wylewki gorącej wody i uruchomić program czyszczenia na wyświetlaczu.

POJEMNIK NA KAWĘ ŁATWE I SZYBKIE CZYSZCZENIE EKSPRESU 

WYDAJNOŚĆ
Ekspres wyposażony jest w zbiornik na wodę  z miejscem na ltr (ok. 1,8 l) 
oraz zestaw do podłączenia bezpośrednio do sieci wodnej.

Dzięki średniej wydajności do 50 liżanek kawy dziennie WMF 950 S jest 
idealnym rozwiązaniem np. dla małych biur i sklepów, studiów tness lub 
salonów fryzjerskich. Filiżanka za liżanką, ekspres oferuje niezawodną 
wydajność i najwyższą jakość kawy.

ZASILANIE WODNE

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



DANE TECHNICZNE
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PRODUCENT ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE. PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W DRUKU ORAZ SKŁADZIE NINIEJSZEJ BROSZURY. 

BASIC MILKCLICK+CLEAN

LODÓWKA NA MLEKO WMF 9190 3,5 LITRA

CENA SPECJALNA ZESTAWU DLA SPAR 

XX.XXX PLN NETTO*ZE
ST
AW

Lodówka o pojemności 3,5 litra dla ekspresów WMF  
z wyjmowanym zbiornikiem na mleko, możliwością 
ustawienia liżanek na lodówce, zamykanymi 
drzwiczkami, wymienną uszczelką drzwi i przyłączem 
do mleka po lewej stronie.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 228 x 469 x 344 mm  
Zasilanie:Zasilanie: 230 V

WMF 950 S jest wyposażony w znany z modelu WMF 1100 S 
system czyszczenia Click+Clean. 
Codzienne czyszczenie: 
Podczas wyłączania ekspresu płukanie ze zintegrowanym płu-
kaniem jednostkizaparzającej. Czyszczenie systemu mlecznego 
za pomocą Click+Clean. 
Co tydzień - co 250 cykli parzenia lub 7 dni
System Kompletne czyszczenie systemu za pomocą tabletek 
czyszczących WMF, w tym płukanie systemu mlecznego. 
Żądanie czyszczenia po 200 cyklach parzenia/6 dni; 
Blokada wydawania napojów po 250 cyklach parzenia/7 dni.

Automatyczny system spieniania mleka venturi podający
gorące mleko i gorące mleko spienione. Pozwala to na przygoto-
wanie klasycznych kaw, takich jak: cappuccino, latte macchiato 
i latte ze spienionym i ciepłym mlekiem. Przyłącze dla węża do 
mleka po prawej stronie głowicy. Mozliwe użycie lodówki na 
mleko lub lancy do mleka. Lanca do mleka jest standardowo 
dołączana do wyposażenia podstawowego. 

WMF 950 S
WYDAJNOŚĆ DZIENNA / MAKSYMALNA 

ZASILANIE / MOC

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DIN 18873-21

ESPRESSO /2 ESPRESSO

CAFÉ CRÈME / 2 CAFÉ CRÈME

CAPPUCCINO / 2 CAPPUCCINOCAPPUCCINO / 2 CAPPUCCINO

NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA 

POJEMNIK NA KAWĘ

POJEMNIK NA CZEKOLADĘ

ZASILANIE WODNE

MASA NETTO

POZIOM GŁOŚNOŚCI

SYSTEM CZYSZCZENIA EKSPRESUSYSTEM CZYSZCZENIA EKSPRESU

1 WYDAJNOŚĆ JEST UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI FILIZANEK, RECEPTUR I KONFIGURACJI. 

                         
      DO 50 KAW

        230 V/ 2,6- 2,8 kW

        

        105 / 135 FILIŻANEK

          62 / 75 FILIŻANEK

        105 / 135  FILIŻANEK

                   TAK        

      JEDEN O POJEMNOŚCI OK. 750 G

                              NIE

ZBIORNIK OK. 1,8 LITRA LUB STAŁE PODŁĄCZENIE DO WODY ZAŁĄCZONE DO EKSPRESU

        OK. 20 KG

      < 70 DBA

                                  CLICK+CLEAN
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