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9000

CREMEDE DRIKKE SOM DU HELST VIL
HA’ DEM

Det innovative bryggesystem leverer både espresso- og
friskbrygbaserede drikke kombineret med et udvalg af
instantingredienser. Model 9000 tilbyder derfor en omfattende
meny af drikke, der garanterer, at der kan leveres en drik for
enhver smag: let og luftig cappuccino, fyldig og cremet chokolade,
autentisk italiensk espresso og den kendte og elskede wiener
melange – bare for at nævne nogle få af de mange muligheder

TEKNOLOGIEN STÅR TIL DIN TJENESTE

Automatens intuitive brugerinterface med kapacitivt keypad
med 10 direkte valgtaster og multifarvedisplay gør 9000
ekstremt brugervenlig. Det er en automat, som er let at betjene
både for brugere og teknikere takket være den anerkendte og
gennemtestede teknologiske platform fra Wittenborg

ELEGANT DESIGN

LED-lys, der belyser automatens front gør, at automaten er både
brugervenlig og energieffektiv. 9000 er en elegant automat i
skandinavisk design og vil forskønne sine omgivelser hvor end den
placeres

Friskbrygget kaffe og espresso
fra samme brygger.

Separate udløb for kaffe,
chokolade og blandede drikke
til venstre og vand til højre.
Dette gør, at man undgår, at der
kommer kaffedryp i vandet.

Kapacitivt keypad med 10
valgtaster og et multifarvedisplay
på 4.3” med RSS feed gør det sjovt
at vælge sin drik, mens der vises
billeder og videoklip.

En lysguide i koprummet sikrer,
at koppen placeres korrekt.
Kopsensorer genkender kopper eller
krus af forskelligt materiale såsom
papir, plast, glas og porcelæn.

Åbent, bredt og godt oplyst
koprum giver mulighed for at fylde
kaffekander og termoflasker.

Som option kan tilkøbes LED-lys,
der indrammer koprummet og
understreger automatens design.

9000 er en fremtidssikret automat med
features som visning af RSS-feed, vejrudsigter
samt Bluetooth til lokal onlineforbindelse.

BETALINGSSYSTEMER

Betalingssystem eller gratis drikke – det er
dit valg. Brugerne kan anvende mønter eller
handle kontantløst på den samme automat.

LET AT VEDLIGEHOLDE

Automatens smarte design, farvekodning
af delene i automaten og det intuitive
brugerinterface er med til at reducere
tiden, der går til vedligeholdelse,
optimere driftsomkostninger og forbedre
brugertilfredsheden

450 mm

n Underskab med
mulighed for tilkøb af
grumskit
n Sokkelkit til underskab
n Køleanlæg giver
mulighed for servering af
koldt vand med og uden
CO2
n Betalingskit
n Hygiejnekit
n Mekanisk tæller
n LED-lyskit til indramning
af betjeningspanelet
n Servicelys i kabinettet
n Vægophængsbeslag
n BlueRed-kit
n 3G-modul som muliggør
opkobling til cloudplatformen
n Tekit
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525 mm

Det elegante underskab
fremhæver automatens design.
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Nettovægt 75 kg

G
*iht. EVA EMP 3.0-protokollen
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