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hot&cold
ACESSÓRIOS:
✓ Kit de auto alimentação com capacidade 20 litros
✓ Móvel básico
✓ Móvel equipado
✓ Peana para móvel (para bateria com Snakky/Snakky SL)
✓ Kit master/slave (para bateria Brio3 + Snakky)
✓ Kit Irda
✓ Kit Jack RS232

Possibilidade de instalação com Snakky
e Snakky SL, usando o Kit realzo

Alimentação hídrica à rede
Contentores
Pulsadores de pré selecção
Selecções

CAPACIDADE INDICATIVAS

760 mm
1030 mm
540 mm
635 mm
1000 mm
120 mm
800 mm
65/68 kg
230 V
50 Hz
1,4 kW EX
2,4 kW IN
Entre 0,5 y 8,5 bar
6
1ó2ó3
de 13 a 18

Copos (Ø 70-71 mm)
Paletinas (95-105 mm)
Açúcar
Café em grão
Café solúvel

CONSUMOS

300*
255
2,2 kg
1,8 kg
1,2 kg EX
1,2 kg IN
Leite
1,5 kg EX
1,5 kg IN
Chocolate
1,5 kg
Chá
2 kg
Caldeira EX
0,3 litros
Caldeira IN
3,8 litros
Recipiente dos resíduos sólidos 260 pastillas
Recipiente dos resíduos líquidas
2,75 litros

VERSÃO EXPRESSO
Temperatura alcançada
33,8 Wh
Por hora em “stand by”
63,7 Wh

N&W Global Vending se reserva o direito de realizar modificações sem aviso prévio

CARACTERÍSTICAS
Altura
Altura com tampa aberta
Largura
Profundidade
Profundidade com porta aberta
Altura do vão de erogação
Altura do móvel
Peso
Tensão de alimentação
Frequência de alimentação
Potencia instalada

VERSÃO INSTANT
Temperatura alcançada
265 Wh
Por hora em “stand by”
88 Wh

*166 cc

CONFIGURAÇÕES VERSÃO EXPRESSO E INSTANT
LAYOUT
Nº botões de pré selecção
TIPOLOGIA
Café expresso / Café curto
Café longo
Café curto
Café pingado
Cappuccino
Galão claro
Leite
Chocolate
Chocolate com leite
Chá de limão
Copo com água
Sem copo
Descafeinado curto
Descafeinado longo
Descafeinado pingado
Descafeinado com leite
Cappuccino descafeinado
Só copo
*Como alternativa a outras bebidas

1
1/2
Açúcar

2
2/3
Açúcar
Descafeinado

*
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Contentores com várias
capacidades

2,4 litros

3 litros

2 litros

Display azul transparente com
2 linhas para 16 caracteres

A Evolução da Espécie
: um nome vencedor unido a novas e extraordinárias prestações em dimensões
compactas.
CAPACIDADE: 300 copos, até 7 contentores com várias capacidades,
bandeja de resíduos incrementada e perfeitamente equilibrada.
TECNOLOGIA: electrónica de 16 bits extremamente flexível e completa,
compatível com S/W Flash, que transmite com o PDA com ligação
RS232, ou com a chave UP-Key, que permite a descarga de
estatísticas em formato EVA- DTS, a clonação do set up e a
actualização do software. Protocolos Executivo e MDB.
Grupo de café Z 3000 com bloco de pré aquecimento e batedores
Necta: garantia de bebidas de óptima qualidade.
FLEXIBILIDADE: ligação “master/slave”, em bateria com Snakky, Snakky SL ou Minisnakky,
com selecções combinadas e um único sistema de pagamento.
Contador mecânico
de série

300
copos

5 botões associados
a funções de
manutenção

Z3
00
0

Fácil colocação do móvel
graças a uma nova e eficiente
disposição. Disponível na
versão básica (móvel vazio) e
equipado (com disposição
para resíduos sólidos e
líquidos). Possibilidade de
equipar com leitor de notas

Não é possível fechar
a máquina com
a tampa aberta

Acesso com dupla bisagra,
para permitir uma abertura
de 180º e uma óptima
acessibilidade interna
também em bateria

Bandeja de resíduos líquidos e
sólidos perfeitamente equilibrada

Caixa de moedas
de grande
capacidade (aprox.
1100 moedas)

Vão protegido e acessível
para os sistemas de
pagamento. Moedeiro de
troco ou validador
instalado com sistema
“cashless”.

