
ANVÄNDARVÄNLIG PEKSKÄRM
En beröring är allt som behövs för att få den 10 tum stora pekskärmen att guida dig

genom valen av läckra drycker.

KAFFE PRECIS EFTER DIN SMAK
Espresso eller färskbryggt kaffe, Cappuccino, Caffe latte eller en kopp varm, krämig

choklad – precis efter dina önskemål – genom bara en knapptryckning.

FLEXIBEL BEHÅLLARE
Den flexibla behållaren gör det möjligt att erbjuda kaffe efter alla tänkbara önskemål. Du

kan välja mellan två kaffesorter och till och med mellan hela bönor och malet kaffe.

Behållaren rymmer upp till 4,4 kg kaffe.

ELEGANT DESIGN
LED-ljus ramar in den skandinaviska svala elegansen och säkerställer att maskinen är



både användarvänlig och energisnål.

 





Kontakta oss

En 10 tums kapacitiv pekskärm (1280 x 800) – guidar dig så det blir enkelt att välja.

Skärmens layout kan ändras och anpassas.

http://www.nwglobalvending.com/
http://www.nwglobalvending.dk/contact-us/sweden


Det användarvänliga gränssnittet gör, att du får en dryck som passar din smak perfekt

med individuell styrka och anpassade ingredienser – och du kan lagra din personliga

dryck i enhetens minne.



Den flexibla behållaren kan erbjuda två typer av kaffe eller malet kaffe och hela böner på

samma gång.



WiFi och Bluetooth möjliggör information och underhållning på skärmen.



Separata utlopp för kaffe, choklad och blandade drycker till vänster och vatten till höger.

Detta gör att inga kaffedroppar kan hamna i vattnet.



Serveringsområdet är försett med LED-ljus för att säkerställa korrekt placering av

koppen. Sensorer registrerar koppar och muggar gjorda av papper, plast, glas och porslin.



Det rymliga serveringsområdet med justerbar kopphållare ger möjlighet att fylla en hel

kaffekanna eller termos.



Serveringsområdet ramas in av LED-ljuset som förhöjer den visuella användar-
upplevelsen.

EXTRA FUNKTIONER TILL GLÄDJE FÖR DIG
9100 är designad för framtiden och förberedd för många olika funktioner som RSS-

matning, väderinformation och onlineåtkomst.

BETALSYSTEM
Du kan använda betalsystem eller låta kaffet vara gratis – valet är ditt. Maskinen kan

använda mynt och kontantlösa system samtidigt.

LÄTT ATT UNDERHÅLLA
Enhetens smarta design med färgkodning av dess delar och ett intuitivt gränssnitt



reducerar tiden för underhåll och minskar driftkostnaderna samt förhöjer

användarupplevelsen.

 
TILLBEHÖR

Underskåp

Sockel till underskåp

Hyllor för underskåp

Kylanläggning

Betalsystem

Hygienkit

Mekaniskt räkneverk

LED-ljuskit

Serviceljus

Väggfästen

IRDA-kit

WiFi och Bluetooth

Sensorer för kaffe- och instantbehållare

En fjärda instantbehållare som option

Sumpbehållare till underskåp

Kit för konvertering från malet kaffe till hela bönor





Det eleganta underskåpet stöder enhetens design.



 

Klicka här för att kontakta ditt lokala kontor

 

I enlighet med industristandarden EVA EMP 3.0

http://www.nwglobalvending.dk/contact-us/sweden

