
AKSESUARLAR

?  20 litre su tanký

?  Ana kabin

?  Eklenebilir kabin

?  Tabandan yükseltilebilir kabin (birleþme  

aksesuarlarý) 
?  Master/slave modülü (Brio3 + Snakky birleþimi)

?  Irda donanýmý

?  Jack RS232 donanýmý

KARAKTERÝSTÝK
Yükseklik 760 mm

Toplam yükseklik üst panel açýk    1030 mm

Geniþlik 540 mm

Derinlik 585 mm

Toplam derinlik açýk kapý anýnda 1000 mm

Servis alaný yüksekliði 120 mm

Ana kabin yüksekliði 800 mm

Aðýrlýk 67 kg

Güç kaynaðý gerilimi 230 V

Güç kaynaðý gerilimi 50 Hz

Güç                  1.3 kW

Su basýncý                  0.5 - 8.5 bar
3/4” gaz baðlantýsý ile

Hazneler    6 Espresso/7 Instant

Ön seçim                 2

Seçim      12

KAPASÝTE ORANLARI
Bardak (Ø 70-71 mm) 300*

Karýþtýrýcý (95/105 mm) 255

Þeker 2.2 kg

Kahve çekirdeði 1.8 kg

Instant kahve 0.6 kg

Süt 0.9 kg

Çikolata   2.3 kg

Çay 2.35 kg

Espresso         0.3 litre

Instant         3.8 litre

Katý ürün kapasitesi 260 

Sývý ürün kapasitesi   2.75 litre

*166 cc

Snakky ve Snakky SL ile birleþmeyi
saðlayan dikey donaným
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N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italy 

Ph. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

KONFÝGÜRASYON
ESPRESSO INSTANT ModeliModeli

Ön seçim sayýsý         2 2

Tip          -  Þeker - Þeker

+ Þeker + Þeker

Bean coffee

Instant black coffee

Instant black coffee 2

Bean coffee long

Instant black coffee long

Instant black coffee long 2

Bean white coffee

Café au lait

Instant café au lait

Instant café au lait 2

Bean cappuccino

Chocolate

Instant cappuccino

Instant cappuccino 2

Lemon tea 

Chocomilk *
Instant white coffee *
Soup *
Instant white coffee 2 *
Süt * *
Chocolate strong * *
Doðal çay * *
Doðal çay sütlü * *
Bardak * *
Bardaksýz *

*Seçimler çeþitlendirilebilir

ENERJÝ TÜKETÝMÝ
ESPRESSO modeli

Baþlangýç aþamasýnada               33.8 Wh

Saat baþý stand-by            63.7 Wh

INSTANT modeli

Baþlangýç aþamasýnada              265 Wh

Saat baþý stand-by           88 Wh



Canisters with
different capacities

Kolay iç tasarým, iþlem
anýnda 180° açýlabilme
dikey haznelere
çift menteþe ile baðlý

Mükemmel uyumlu sývý ve katý
sarf hazneleri

Yüksek kapsiteli kase
( )yaklaþýk. 1,100 para

Mekanik sayaç
standart

5 itme butonu 
bakým

onksiyonlarýna uygun

Korumalý kýsým
ödeme sistemleri için. 
Madeni paralar 
için güvenlik
sistemi.

300
cups

Türünün en geliþmiþ örneði.
3. nesil Brio masaüstü otomatýdýr, Necta’nýn. Yüksek 

kapasitesi ve geliþmiþ yeni tasarýmý ile,  
iyi bilinen Necta kalitesini birþetirerek tüm sunum ve pazarlama iþlevlerini
yerine getirir. Yeni teknolojinin tüm üstün özelliklerini kendinde toplamýþtýr,
yeni .
KAPASÝTE : 300 bardak, 7 ayrý büyüklükte hazne, mükemmel uyumda 
sarf malzeme hazneleri.
TEKNOLOJÝ : maksimum kontrol amacý ile 16-bit elektronik kontrol, Flash
panel bilgisayara baðlanabilen. Satýþ ve kullaným istatistiklerini tutabilme 
(EVA-DTS formatýnda), yazýlým yükleme ve uygulama için
Up-Key ya da Rs232 arayüzü. 
Yönetici ve MDB protokolu ile çalýþabilme.
Z 3000 espresso brewer ve Necta mixers: içecek kalitesi garanti altýndadýr.
ESNEKLÝK : master/slave baðlantý  Snakky ve Snakky SL ile,birlikte çalýþabilme 
ve bir ödeme sistemine baðlanabilme.

Yeni sistem üst panel
sola deðil yukarý

açýlabilir 
dolum anýnda

2.4 litres 3 litres 2 litres

Blue LCD display
2 lines x 16 characters

Kolay yükleme. 
Temel kabin 
çok fonksiyonlu, 
Programlanabilir.
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