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WMF 1200 F – Dé specialist voor versgemalen filterkoffie



WMF 1200 F

Slank postuur
Een WMF 1200 F heeft een breedte
van nog geen 330 mm. Plaats 
genoeg voor op de kleinste balie of
voor wellicht twee machines, 
bijvoorbeeld een WMF 1200 S?

03.1210.0100
1 molen

Filterkoffie smaakt het beste wanneer het gemaakt wordt van
versgemalen koffiebonen. En dat is precies waar de WMF 1200 F goed 
in is! Of het nu om één kopje of om grotere hoeveelheden filterkoffie 
van versgemalen koffiebonen gaat, de WMF 1200 F kan bijna alles met 
gemak aan en niet te vergeten: razendsnel!

Een halve liter versgemalen filterkoffie wordt bijvoorbeeld in slechts 
65 seconden gezet. Met het grootste gemak kunt u dus een grote beker 
of kan vullen. Met behulp van de optionele zijuitloop is het zelfs 
mogelijk om direct een grote thermoskan te vullen.

Deze flexibiliteit maakt de WMF 1200 F zeer aantrekkelijk. Of de 
machine nu gebruikt wordt als “accessoire” bij een WMF specialiteiten-
machine of als “stand alone” machine bij een ontbijtsessie of vergade-
ring, uw WMF 1200 F maakt datgene waarvoor hij is aangeschaft: de 
lekkerste filterkoffie!

Dé specialist voor versgeMalen FilterkoFFie

Optionele zijuitloop
De optionele zijuitloop vult
met gemak rechtstreeks kannen
met een diameter tot 170 mm en
een hoogte tot 395 mm.

Makkelijk verwijderbaar
De productreservoirs zijn 
afsluitbaar en laten zich
gemakkelijk verwijderen.

Handmatige invoer
voor een andere gemalen 
koffiesoort.

03.1210.0200
2 molens

03.1210.0300
1 molen, zijuitloop 
rechts

03.1210.0400
2 molens, zijuitloop 
rechts

Maximaal 6 voorkeurstoetsen
Gebruikt u alleen kopjes, of ook
bekers of kleine kannen? Geen 
probleem! Bij de WMF 1200 F 
zijn maximaal 6 voorkeurstoetsen
mogelijk (afhankelijk van de 
uitvoering). Het is eenvoudig om
iedere toets van de juiste product-
naam, de juiste prijs of de juiste
afbeelding te voorzien of deze te
veranderen.

Heet water
wordt door de WMF 1200 F,
bijvoorbeeld voor thee,
vanzelfsprekend met één druk
op de knop uitgegeven. 

5 Functietoetsen
Alle instellingen kunnen via
5 centrale functietoetsen
ingesteld of gewijzigd worden.

In hoogte verstelbare uitloop
Er is ruimte voor een koffiekan
met een hoogte tot 165 mm.

Tweede koffiemolen
voor bijvoorbeeld cafeïnevrije 
koffiebonen.
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de gehele inhoud voorbehouden. Gedrukt 09.14

WMF 1200 F achterzijde WMF 1200 F zijaanzicht

Technische gegevens WMF 1200 F
Aanbevolen dagelijkse capaciteit / maximale capaciteit per uur* Tot 180 kopjes

Nominaal vermogen / stroomaansluiting 3,4 kW (3,1 kW - 3,7 kW) / 1, N, PE 50 / 60 HZ 220 - 240 V

Heet water capaciteit per uur ca. 24 liter 

Inhoud per koffiebonenreservoir ca. 1000 g 

Buitenmaten (b/h/d) 324 (met zijuitloop + 48 mm) / 682** / 599 mm

Leeggewicht (afhankelijk van opties) ca. 33 - 38 kg (afhankelijk van de uitvoering)

Wateraansluiting vaste wateraansluiting en afvoer

Geluidsdrukniveau (Lpa)*** < 70 dB (A)

*   De aangegeven capaciteit is indicatief en afhankelijk van de kopgrootte, kwaliteitsinstellingen, uitloop, uitvoering en het
    nominale vermogen.
**  Hoogte met productreservoirs.                      
*** Het in A gemeten geluidsdrukniveau Lpa (langzaam) en Lpa (impuls) op de werkplek van het 
    bedieningspersoneel ligt in iedere modus onder de 70 dB (A).

Nieuw! De WMF Service app

Met de WMF service app heeft u altijd toegang tot relevante informatie over de door u aangeschafte 
koffiemachine(s). Waar en wanneer u dat wenst. 
Zo kunt u, als u beschikt over een service-overeenkomst met WMF Nederland voor uw WMF-koffiemachine(s), 
bekijken wanneer u het eerstvolgende onderhoud aan uw koffiemachine kunt verwachten en wanneer het 
laatste onderhoud heeft plaatsgevonden. Met de app kunt ook reinigingsmiddelen bestellen of direct contact 
opnemen met ons Service Department. Deze gebruiksvriendelijke app is geschikt voor uw smartphone en/of 
tablet en kunt u gratis downloaden in de App Store of via Google Play. Er zijn aan onze app geen kosten 
verbonden anders dan de kosten van het gebruik van uw mobiele telefoon. Download de app en vraag uw 
persoonlijke inlogcode aan via service@wmf.nl

WMF 1200 F met accessoires

Minder stroomverbruik
De Eco-Mode zorgt ervoor dat het
stroomverbruik bij lage belasting 
van de koffiemachine aanzienlijk
vermindert.

ISO-gecertificeerd
Op het gebied van koffiemachines is 
WMF wat betreft kwaliteits-
management gecertificeerd volgens
DIN 9001 en DIN 14001 als het gaat
om milieubeheer. 

Milieuvriendelijk dankzij
“Green WMF”
Verminderd energieverbruik,
verminderde toepassing van
chemicaliën én de mogelijkheid
van nagenoeg volledige recycling; 
slechts een paar treffende voor-
beelden van WMF’s duurzaamheids-
filosofie.

Eigen servicedienst
Een toegewijd en kundig team
van eigen servicemonteurs staat
paraat om ervoor te zorgen dat
uw WMF 1200 F datgene doet
waarvoor hij is aangeschaft:
de lekkerste koffie! 


