YOUR
COMPLETE
DRINKS
OFFER

9000 är en framtidssäkrad automat med
funktioner som visning av RSS-flöde och
väderutsikter samt Bluetooth för lokal
uppkoppling.

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.

450 mm

n Underskåp med
möjlighet att köpa till
sumpkit
n Sockel till underskåp
n Kylanläggning ger
möjlighet att servera
kallt vatten, med eller
utan CO2.
n Betalsystem
n Hygienkit
n Mekaniskt räknevärk
n LED-ljuskit för inramning
av betjäningspanelen
n Serviceljus i skåpet
n Beslag för
väggupphängning
n BlueRed-kit
n 3G-modul som möjliggör
uppkoppling till cloudplattformen
n Te-kit
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525 mm

Det eleganta underskåpet
framhäver automatens design
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240 mm
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Nettovikt 75 kg
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*Enligt EVA EMP 3.0-protokollet

Distribuerat av:

L592S0    Evoca Group förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
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ALL
VÄRLDENS
KAFFE

9000

KRÄMIGA DRYCKER PRECIS SOM
DU VILL HA DEM

Det innovativa bryggsystemet levererar drycker baserade på
både espresso och färskbryggt kaffe med ett urval av instantingredienser. Modell 9000 erbjuder därmed en omfattande meny
med drycker som garanterar en dryck för varje smak – lätt och
luftig cappuccino, fyllig och krämig choklad, autentisk italiensk
espresso och den välkända och älskade wiener melange – bara
för att nämna några av de många möjligheterna.

TEKNIKEN STÅR TILL DITT FÖRFOGANDE
Automatens intuitiva användargränssnitt med kapacitiv
knappsats med 10 direkta valknappar och flerfärgsdisplay gör
9000 extremt användarvänlig. Det är en automat som är enkel
att använda både för användare och tekniker tack vare den
erkända och beprövade tekniska plattformen från Wittenborg.

ELEGANT DESIGN
OCH MER DÄRTILL...

LED-ljus som belyser automatens front gör att automaten är
både användarvänlig och energieffektiv. 9000 är en elegant
automat i skandinavisk design som förskönar sin omgivning var
den än placeras.

Färskbryggt kaffe och espresso
från samma maskin.

Separata utlopp för kaffe,
choklad och blandade drycker
till vänster och vatten till höger.
Detta gör att inga kaffedroppar
kan hamna i vattnet.

En kapacitiv knappsats med 10
valknappar och en flerfärgsdisplay
på 4,3” med RSS-flöde gör det
roligt att välja dryck samtidigt som
det visas bilder och filmklipp.

Serveringsområdet är försett med
ljus för att säkerställa korrekt
placering av koppen. Sensorer
registrerar koppar och muggar gjorda
av papper, plast, glas och porslin.

Det öppna, breda
serveringsområdet ger möjlighet
att fylla en hel kaffekanna eller
termos.

Som tillval finns även LEDbelysning att köpa till som ramar
in kopputrymmet och framhäver
automatens design.

