LIMPIEZA
A limpeza é altamente facilitada, graças à directa acessibilidade aos componentes funcionais modulares através da parte frontal e à sua
fácil desmontagem.

ELECTRÓNICA
Nova electrónica, completa, com predisposição para todos os protocolos utilizáveis pelos sistemas de pagamento. Display alfanumérico
para informar o utilizador e assinalar avarias.

ACESSÓRIOS
• Móvel não equipado
• Móvel não equipado predisposto para a instalação de moedeiro com restituição do troco
• Kit de recolha fundos para móvel não equipado
• Móvel equipado
• Móvel equipado predisposto para a instalação de moedeiro com restituição do troco
• Predisposição para sistemas de pagamento MDB
• Predisposição para sistemas de pagamento executive
• Predisposição para validador
• Moedeiro frontal
• Fechadura caixa-moedas
• Filtro descalcificador
• Auto-alimentação com reservatório de 20 lt
• Kit porta do vão de distribuição

CONFIGURAÇÕES
PRÉ-SELECÇÕES
TIPO

CARACTERÍSTICAS

1

2

Açúcar

Açúcar
Descafeinado

CAPACIDADES INDICATIVAS

Altura com a campânula do café

750 mm

Copos (Ø 70-71 mm)

Altura com a campânula do café
com o topo aberto

870 mm

Colheres (95 mm)

165

Açúcar

1 kg

Largura

410 mm

Profundidade

490 mm

Dimensão com a porta aberta

830 mm

Café expresso
Café cortado
Café con leite
Café longo
Peso

38 kg

Tensão de alimentação

230 V

Frequência de alimentação

50 Hz

Potência instalada

1,3 kW

Cappuccino
Chocolate
Leite

170*

Café em grão

1,2 kg

Café solúvel

0,3 kg

Leite

0,7 kg

Chocolate

1,4 kg

Caldeira expresso

300 cc

*166 cc

Descafeinado cortado
Descafeinado longo

Alimentação hídrica de rede
com pressão de 3/4” gás

Cappuccino descafeinado

Recipientes

Descafeinado corto

Botões de pré-selecção

Descafeinado con leite

Selecções

Té al limón

0,5 y 8,5 Bares
5
1ó2

CONSUMOS

De 7 a 11
Para atingir a temperatura
Por cada hora de stand-by

28,6 Wh
60 Wh

Agua quente

* Según configuraciones (hasta 15)
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COLIBRÌ C5

L155P2

hot&cold

COLIBRÌ C5
Menu de selecções ainda
mais amplo, graças à
versão de 5 contentores

O Colibri é o primeiro distribuidor automático estudado propositadamente para locais de médias e pequenas dimensões, com uma lógica de produto inovadora em relação ao panorama actual.
Podendo oferecer automaticamente até 11 bebidas diferentes, o Colibrì favorece assim um incremento dos
consumos nos escritórios porque torna as várias selecções facilmente e automaticamente acessíveis ao utilizador. Graças à sua compactidade e ao seu design, também pode ser colocado no interior dos escritórios, reduzindo assim, mesmo fisicamente, a distância entre o utilizador e o distribuidor.
A possibilidade de instalar vários sistemas de pagamento representa uma boa razão para o aumento dos consumos. O Colibrì também oferece automaticamente um amplo menu de bebidas com a possibilidade de personalizar a quantidade de açúcar: tudo isto permite oferecer um serviço ao utilizador final.
Serviço completo a começar pelo cumprimento das normas higiénicas para o utilizador final : não é necessária nenhuma operação manual na recolha de copos e, em geral, na preparação das bebidas, porque.

QUALIDADE DAS BEBIDAS

Compacta
e completamente automática

Colibri: compacto, automático, capaz de garantir às bebidas
distribuídas uma elevada qualidade. O grupo expresso Z
3000 , os novos misturadores e a proximidade do bico de
saída ao copo representam soluções técnicas que consentem ao gestor a máxima liberdade em termos de escolha
dos produtos a oferecer.

GRUPO CAFÉ Z 3000

Design de grande impacto

O Colibrì é dotado de um grupo café Z 3000, capaz de oferecer um café expresso excelente, com um creme denso e
mais volumoso. Para assegurar a um óptima extracção das
substâncias aromáticas operou-se de maneira a consentir à
pastilha de café de se embeber completamente e de modo
mais uniforme, criando contemporaneamente uma acção de
contra-pressão para desfrutar toda a espessura da pastilha.

MENÚ PERSONALIZADO
A possibilidade de 15 configurações fazem da Colibri um
distribuidor altamente flexível, permitindo que o operador o
possa personalizar em conformidade com os utilizadores,
elegendo a configuração mais adequada aos mesmos.

Bebidas de alta qualidade

MANUTENÇÃO

Simplificação das operações
de manutenção e de sanificação

- Preventiva: com a mesma lógica
de manutenção dos distribuidores
Necta, o Colibrì consente uma manutenção preventiva programável.
- Ordinária: o Colibrì é um distribuidor altamente fiável porque
utiliza os mesmos componentes
estudados e aplicados em toda
a gama de distribuidores
Necta.

Sistemas cashless, convalidadores
e restituição do troco

COLIBRI C5, COM CONTENTOR ADICIONAL DESTINADO AO
CAFÉ DESCAFEINADO OU ENTÃO PARA O CHÁ DE LIMÃO (OPCIONAL)

