
Noul WMF 1100 S
Vedeta biroului dumneavoastră



Noul espressor profesional WMF 1100 S

Vedeta biroului dvs.

Include    
aplicatia WMF 

MyCoffee
Cafea personalizată la o 

apăsare de buton.



Până acum am întalnit espressoarele WMF 
preponderent în sectorul HORECA. De ce v-ati 
gândit să creati un espressor profesional dedicat 
zonei de birouri?

Oriunde vă duceti în ziua de astăzi accentul se pune pe 
servirea unei cafele de bună calitate. Așadar, cererea pentru 
cafeaua traditională la birou este în continuă creștere. 
Totuși, realitatea este diferită în multe dintre birouri. Și aici 
intervenim noi în calitate de lider global al pietei de espressoare 
profesionale complet automate. Cu ajutorul experientei și com-
petentei noastre, am dezvoltat un echipament care nu numai că 
se potrivește mediului de birouri, dar și oferă serviciul perfect. Cu 
WMF 1100 S pauza de cafea la birou va fi una mai placută.

 
 
 

Ce îl face pe WMF 1100 S atât de special și 
dezirabil pentru birou?
 
Pentru început varietatea fantastică de specialităti pe bază 
de cafea pe care altfel le puteati servi doar în cafenele și 
restaurante, este un echipament fiabil și foarte silentios gratie 
celor două râșnite de ultimă generatie. Tehnologia profesio-
nală permite utilizarea laptelui proaspăt, spumarea acestuia 
realizându-se complet automat. Pur și simplu, oricine poate 
prepara cele mai sofisticate băuturi pe bază de cafea și cioco-
lată prin intermediul ecranului tactil. Alt plus important este 
sistemul automat de curătare. Acesta a fost testat în mediul 
profesional și functionează rapid și ușor. Nu în ultimul rând, 
design-ul revolutionar și dimensiunile compacte fac din 
WMF 1100 S espressorul perfect pentru orice fel spatiu. 

 
O ultimă întrebare: De ce spuneti că acest     
espressor nu ar trebui să lipsească niciunui 
birou?

Permiteti-mi să vă răspund tot cu o întrebare: Ce fel de manager 
nu ar dori să-și arate admiratia și aprecierea fată de membrii 
echipei sale oferindu-le o cafea delicioasă în fiecare zi, pentru o 
motivatie suplimentară?

Florian Lehmann, Președinte WMF Global Coffee Machines Business.

Solutii profesionale 
pentru mediul de    
business. 



2.Fiabilitate.  

O solutie profesională.

În sfarșit, aveti la dispozitie o solutie 
care va multumi pe toată lumea și va 
genera entuziasm în rândul membrilor 
echipei dvs. Vă puteti bucura de băuturi 
intens aromate care garantează satisfa-
cerea gusturilor angajatilor și clientilor 
dvs. WMF 1100 S este perfect pentru 
orice birou. Pentru solicitările privind 
service-ul există întotdeauna o per-
soană de contact dedicată și instruită 
disponibilă pentru a vă oferi un răspuns, 
și care, de asemenea, se va deplasa la 
sediul dvs. dacă este necesar.

1. Calitate.  
O investitie înteleaptă. 

În cazul tuturor achizitiilor importante 
ale unei companii, pe primul loc trebuie 
să fie calitatea. Acest lucru este valabil 
și pentru aparatul dvs. de cafea, nu 
numai pentru o imprimantă sau pentru 
mobilierul de birou. WMF 1100 S este 
un espressor profesional creat special 
pentru birouri și reprezintă o investitie 
excelentă din punct de vedere al durabi-
litătii și al calitătii.  

Motivatie și satisfactie pentru momente mai placute la birou.

Cinci motive pentru 
care veti îndrăgi          
espressorul dvs.

De acum înainte nu veti mai avea grija calitătii 
cafelei dvs. la birou. Investind într-un aparat de 
cafea profesional, veti crea un mediu de lucru mai 
bun, asigurând bună dispozitie și energie în fieca-
re zi cu ajutorul rafinatelor băuturi pe bază de ca-
fea. Și asta nu este tot! Veti beneficia pe deplin 
de experienta și cunoștintele unor specialiști ai 
cafelei, precum și de servicii premium. 



3. Satisfactie 

Motivatie personală.

Delectati-vă cu specialităti rafinate pe bază de cafea în fiecare zi la 
birou. Savoare garantată. Începeti-vă dimineata cu un cappuccino 
perfect, iar după prânz revigorati-vă cu un espresso. 

4. Individualitate. 
Explozie de gusturi.

WMF 1100 S oferă o imensă varietate de specialităti pe bază de 
cafea pentru toate gusturile. De la cei care preferă espresso, până la 
iubitorii de latte sau „devoratorii“ de ciocolată și „dependentii“ de 
cofeină, espressorul dvs. vă va satisface toate dorintele.

5. Digitalizare. 
Solutia inteligentă.

Interfata grafică permite prepararea 
unei game largi de băuturi la o simplă 
atingere de buton. Ceea ce îi atribuie 
unicitate este aplicatia MyCoffee, 
disponibilă pentru telefoane și tablete, 
ce vă permite să vă creati propriile 
retete și să le salvati pe fiecare cu 
denumirea dorită.

Noul venit. Creat pentru a se potrivi com-
paniei tale.

Noul WMF 1100 S va deveni în scurt timp „piesa de rezistentă“ a 
biroului dvs. Doriti ca espressorul dvs. să fie în armonie com-
pletă cu mediul de lucru sau să reprezinte o pată de culoare? 
Puteti alege din cele cinci culori preconfigurate. Aparatul dvs. 
Alegerea dvs.

Alegeti-vă culoarea 
potrivită.

Gloss Kelly GreenGloss Burnt OrangeGloss Sunflower

White (Standard)

Gloss Hotrod Red



Echipamente profesionale de la liderul mondial al pietei.

Momente de satisfactie  
“Made in Germany”.

Gamă variată de băuturi

WMF 1100 S oferă câte ceva pentru fiecare. De la băuturi calde, cu sau fară lapte, la cele 
cu spumă de lapte sau fară (espresso, ristretto, cappuccino, café crème, espresso macchiato sau 
caffè latte), varietatea de băuturi este infinită.

Traditia gustului

Începand din 1927 am pus mereu accentul 
pe cercetare și inovatie. Întotdeauna obiec-
tivul nostru a fost acela de a perfectiona 
confortul clientilor și experienta gustului, 
cu fiecare ceașcă servită.

Ciocolată caldă (optional)

Cu ajutorul dispenserului de ciocolată in-
tegrat, băuturi delicioase precum MilkChoc 
sau Chociatto pot fi savurate la o simplă 
atingere de buton.

Rasfătul cafelei

O ceașcă de cafea este „catalizatorul“ per-
fect pentru o zi lungă la birou și vă poate 
oferi un imbold inclusiv după-amiaza.

Paradisul spumei de lapte

De la lapte fierbinte la spumă de lapte 
fierbinte, datorită sistemului Basic Milk, 
consistenta, temperatura și gustul sunt 
întotdeauna potrivite.

În afară de boabe de cafea, apă și lapte de 
calitate, mai aveti nevoie de un ingredient 
foarte important, pentru a vă bucura de o 
experientă a gustului de neuitat: tehnologie 
profesională. Aceasta este dezvoltată în mod 
traditional în Geislingen, Germania. Precum 
toate celelalte espressoare profesionale, WMF 
1100 S este produs în această fabrică la acele-
ași standarde de calitate, cu ajutorul unor teh-
nologii de ultimă generatie. Pasiunea pentru 
cafea transmisă de liderul mondial în domeniu 
o puteti descoperi zi de zi la biroul dvs.



CGI. bei Wurzel in 
Bearbeitung

Ecran tactil intuitiv 

Ecranul tactil de 7 inch este dotat cu o functie 
de glisare pe verticală ce permite vizualizarea 
rapidă a meniului. Interfata este intuitivă, iar ins-
tructiunile de folosire animate facilitează utiliza-
rea. Retetele preferate, imaginile și culorile de pe 
fundal pot fi schimbate cu ușurintă. De asemenea, 
se poate personaliza meniul de băuturi.

Curătare    
manuală  

1 x saptămână.

Dimensiuni compacte

Datorită dimensiunilor reduse, 
WMF 1100 S se încadrează fără 
probleme în spatiul oricărei 
bucătării. Poate fi instalat ușor, 
chiar și atunci când spatiul este 
limitat.

Curătare ușoară

Cu ajutorul functiei       
Click&Clean, sistemul de lapte 
se curătă foarte ușor. Nu mai 
este necesară curatarea zilnică 
manuală a dispozitivului de spu-
mare a laptelui. De fapt, curăta-
rea manuală trebuie realizată 
doar o dată pe săptamână. 
Procesul de curătare este           
descris pas cu pas prin 
animatiile afișate pe ecran.Screenretusche wird morgen 

gemacht

Aplicatia  MyCoffee (optional)

Aplicatia WMF MyCoffee permite utilizatorilor să-și 
creeze propriile retete de băuturi direct de pe tele-
fonul mobil. Aceasta permite de asemenea selecta-
rea băuturilor preferate și personalizarea acestora 
prin alegerea cantitătilor de cafea, lapte și spumă 
de lapte în functie de preferinte sau de dimensiu-
nea cestilor.

 Descoperiti noul  
WMF 1100 S.



Suport pentru cești
Suportul rabatabil pentru cești asigură 
pozitionarea optimă chiar și atunci când 
se folosesc cești de dimensiuni reduse.

Modul Eco  
Reduce consumul de energie atunci când 
aparatul este în modul standby.

Senzor preaplin
Tavita de scurgere este dotată cu plutitor 
pentru a preveni revărsarea apei reziduale 
(optional: permite conectarea la scurgere).

Duză apă fierbinte
Pentru prepararea ceaiului.

Alimentare manuală cu cafea
Oferă posibilitatea de a folosi un alt tip de 
cafea (măcinată) pentru o anumită băutură 
(de ex. cafea decofeinizată).

Topping-uri variate (optional)
Utilizare lapte praf în locul laptelui proas-
păt.

Extensii containere (optional)
Dublarea capacitătii de stocare a ingre-
dientelor și sistem de închidere cu yală al 
containerelor.

WMF CoffeeConnect (optional)
Solutia de telemetrie permite monitoriza-
rea și gestionarea de la distantă a echipa-
mentului.

Securitatea datelor
Backup date (ex. retete băuturi, proceduri 
curătare), actualizări ale soft-ului cu 
ajutorul unui stick USB.

Basic Steam (optional)

Functia Basic Steam permite inclusiv 
spumarea manuală a laptelui.

Zgomot redus
Nivel redus de zgomot datorită rașnitelor 
silentioase de ultimă generatie.

Iluminare

Zona centrală este iluminată permanent cu 
ajutorul unui spot care clipește pentru a 
semnaliza necesitatea unei actiuni 
(ex. alimentarea cu boabe de cafea).

SteamJet
Permite încălzirea individuală a ceștilor cu 
ajutorul aburului.

Rezervor apă
Capacitate de  4,5 litri. Optional: conectare 
la retea, filtru de apă.

Plug&Play
Ghid pentru instalare și configurare rapidă.

Containere de zat
Ușor de accesat, golit și curătat.

Grup erogator profesional
O componentă profesională care garantea-
ză fiabilitate și performante sporite.

Publicitate

În timpul preparării băuturilor, pe ecran 
pot rula mesaje publicitare.

WMF 1100 S cu Basic Steam



WMF 1100 S
Basic 
Milk

Basic Milk + 
Basic Steam

Topping 

Consum zilnic recomandat / 
max. ora*

până la 80 portii

Putere nominală /Alimentare 1.9–2.3 kW /230 V

Nr. portii pe oră conf. DIN 18873-2*
Espresso /2 x Espresso
Cafea lungă/2 x Cafea lungă 
Cappuccino

105 /150 portii
75 /90 portii
105 portii

Băuturi pe bază de lapte -

1 sau 2 containere de boabe integrate / 
Optional (dispenser ciocolată sau topping-uri, 
standard 1 container de boabe)

aprox. 550 g /
cu optiuni aprox. 1100 g  
(Capacitatea de umplere difera în functie de mărimea 
boabelor de cafea)

Optional dispenser de ciocolată sau 
topping-uri /  Optionale (diversitate de
topping-uri în general fără dispenser de 
ciocolată)

aprox. 450 g / 
cu optiuni aprox. 1250g  
(Capacitatea de umplere diferă în functie de tipul
pulberilor folosite)

Steamjet -

Debit total de apă caldă /oră 110 portii (22 litri)

Spumare manuală a laptelui și încalzirea 
ceștilor

- -

Pierderi de energie zilnice conf DIN 18873-2   
Topping /Basic Milk

aprox. 0.76 kWh / zi

Dimensiuni (lătime/ înăltime** / adâncime) 325 /500 /561 mm

Rezervor de apă aprox. 4.5 litri

Greutate
variază în functie de configuratie 25.5 kg

Nivelul de zgomot (LpA)*** < 70 dB(A)

*  

WMF 1100 S se poate echipa cu 
următoarele sisteme de lapte și 
abur:

WMF 1100 S fără Basic Steam
325 mm 561 mm
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Specificatii tehnice
BASIC MILK – lapte fierbinte, spumă de lapte 
fierbinte, obtinute automat prin duza dedicată.

BASIC MILK – Lapte fierbinte, spumă de lapte 
fierbinte obtinute automat.

BASIC STEAM – încălzirea băuturilor, a laptelui 
și spumarea acestuia cu ajutorul dispozitivului 
manual de spumare.

*Performanta diferă în functie de volumul băuturilor, setările de calitate, configuratie și putere nominală. Numărul maxim 
recomandat de portii preparate zilnic este calculat pe baza planului de service. Aceste valori medii sunt orientative. Apelati la 
specialiștii noștri pentru a vă recomanda aparatul de cafea potrivit nevoilor dvs.

**Înăltimea aparatului (inclusiv ecran) 
  Înăltimea aparatului fără ecran și fără extensii pentru containere: 460 mm 
  Înăltimea aparatului cu tot cu containerele pentru ingrediente, inclusiv sistemul de închidere (yala): 556 mm

***Nivelul de zgomot este <70dB, pentru oricare mod de functionare.
   Dacă duritatea apei depășește nivelul de 5° dKH este necesară instalarea unui filtru de apă.

 



Optiuni pentru espressorul dvs.

Băuturile dvs. preferate sunt mai gustoase dacă veti adăuga 
lapte proaspăt. Așadar, frigiderul pentru lapte este un acceso-
riu perfect pentru espressorul dvs. În plus, puteti alege dintr-o 
gamă variată de dotări optionale:

 •  Sistemul de abur  
Basic Steam încălzește băuturile, laptele și îl spumează cu 
ajutorul dispozitivului manual de spumare.

•  Racordare la reteaua de apă 
Cea mai convenabilă solutie: direct de la robinet.

•  Colectarea zatului 
Dacă se depășește capacitatea containerului de zat, 
surplusul poate fi colectat direct în cosul de gunoi aflat în 
interiorul mobilierului.

•  Filtru de apă 
Utilizarea apei filtrate și dedurizate vă asigură obtinea unei 
cafele aromate și vă protejează echipamentul.

•  Aplicatia MyCoffee  
Disponibilă acum și pe smartphone! Cel mai bun instrument 
pentru a vă crea propriile retete. Functionează doar cu mo-
dulul Bluetooth. 

Frigider lapte
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•  Telemetrie 
Monitorizati și gestionati aparatul dvs. de cafea din orice 
locatie cu ajutorul WMF CoffeeConnect de pe PC, tabletă 
sau smartphone. 

•  Sisteme de plată 
Este posibilă conectarea diferitelor sisteme de plată, în func-
tie de cerinte. 

Dotări optionale și   
accesorii

Apple AndroidBun venit în lumea 
virtuală! 

Cu ajutorul aplicatiei WMF PhotoSimu puteti vedea cum va 
arăta WMF 1100 S în biroul dvs. Descărcati aplicatia pentru a 
efectua simularea.
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