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Gerçek 
Türk Kahvesi
Fincanda Otomatik Türk Kahvesi Makinesi sadece 
Orjinal Türk Kahvesi Yapımı için tasarlanmıştır. İçinde 
Türk Kahvesi olan fincan makineye yerleştirilir. Ayar 
düğmesine tek dokunuşla işlem başlar. Soğuk suyu fincana 
yeterince ve otomatik olarak alır. Fincana giren mikser, 
ısıtıcı ve sensör yardımıyla fincanın içinde su ve kahve 
sürekli karıştırılırken aynı anda pişirme işlemi 
gerçekleşir. Böylelikle kahve zerreleri yüksek ısıya 
direkt maruz kalmadan doğal aromasını 
koruyarak 2 dakika içinde ağır ağır pişer. 
Benzersiz köpüklü, okkalı Türk Kahve-
niz içime hazırdır.

Uzaktan
Takip Sistemi

Fincanda Otomatik Türk Kahvesi Makinesi cihazları kontur sistemi 
ile çalışır. Uzaktan takip edilebilme özelliğine sahiptir. Herhangi 

bir kaçak kullanım söz konusu olmaz. Cafe, büfe, restoran gibi 
profesyonel işletmeler için mükemmel bir kontrol meka-

nizması sunar. Bilgisayar ağı ya da cep telefonu üzerin-
den anlık takip mümkündür.

Bedelsiz Makine 
+TÜRK KAHVESİ

Fincanda Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 
cihazlarının satışı yapılmamaktadır. Cihazlar 

ihtiyacına yetecek sayıda ücretsiz olarak 
kurulur. Yıllık bir anlaşma çerçevesinde 

ihtiyaca uygun sayıda kahve talep 
doğrultusunda teslim edilir.

Profesyonel 
Kullanım ve 
Servis
Fincanda Otomatik Türk Kahvesi Makinesi nin tüm aksamı uzun 
dayanıklılık deneyleri ile geliştirilmiş özel malzemeler ile imal edilmiş 
patentli bir üründür. Arıza hallerini minimuma indirilmiş ürüne uzaktan 
müdahale edilebildiği gibi hızlı bir makine değişim sistemi ile kullanıcısına 
sorun yaşatmayan bir servis modeli mevcuttur. Her türlü servis hizmeti üretici 
firma tarafından karşılanır. 



Fincanda Tam Otomatik Türk Kahvesi Makineleri ve üstünlükleri

Adres: Cevizli Mahallesi Selanik Caddesi Cebeci Sokak No:5 
34865 Kartal - İstanbul - TÜRKİYE

Tel: +90 216 415 53 36 Faks : +90 216 415 27 37
okkali@okkalikahve.com.tr

www.okkalikahve.com.tr

 Makinede pişirme yoktur.
Tek kullanımlık Türk Kahvesi kullanır.

Türk Kahvesini direkt fincanın içinde 2 dakikada pişirir.
 Suyu otomatik olarak gereği kadar alır.

İdeal karıştırma ile kahve aromasını suya tam olarak geçirir.
 Daha az kahve ile doygun tad sağlar.
İsteğe göre pişirme ısısı ayarlanabilir.
 Kaynama yapmaz, fincanı taşırmaz.

Buhar çıkarmaz.

Köpük paylaştırması yoktur. 
Kısık ısıda mükemmel pişirim sağlar (400 watt)
Anında SICAK servis edilebilr.
Sistem kendi kendini temizler, tam hijyendir.
Aynı anda farklı tür kahve yapabilen 2 ve 4 fincan kapasitelidir.
Sessiz çalışır.
Gerçek tam otomatiktir.
Konturludür. Uzaktan cep telefonu ile tüketimi takip edilebilir.
Ürün patentlidir.

Tek Fincanlık
Türk Kahveleri

Kullan at Fincanlı 
Tek Kullanım Türk Kahveleri

Porselen Fincanlı 
Tek Kullanım Türk Kahveleri

Ürünlerimiz ve sistem hakkında 
daha geniş bilgi için lütfen arayınız.

FİNCANDA TAM  OTOMATİK TÜRK KAHVESİ PİŞİRME MAKİNELERİMİZ
ORJİNAL TÜRK KAHVESİNİ SERVİS FİNCANININ İÇİNDE PİŞİRİR


