hot&cold
Kikko está preparada para a instalação de sistemas com
protocolo Executivo, BDV, MDB e validadores. Também se pode
instalar:
• Moedeiro com devolução de moedas/validadores.
• Leitor de cartões
• Sistema de cashless de chave ou cartão
Os painéis pré-mecanizados simplificam as operações
mecânicas.

ACESSÓRIOS
• Kit tampa para caixa de moedas
• Kit sensor de chávenas/copos
• Kit iluminação do tabuleiro dos pingos
• Kit autoalimentação com depósito de 20 l
• Kit unidade fria (para solúveis)
• Kit conexão master/passivo Kikko e Snakky/ Snakky SL
• Kit painel posterior (tampa posterior para conjunto Kikko
e Snakky/ Snakky SL)
• Kit conexão RS-232
• Kit infravermelhos
• Kit anti-roubo da caixa de moedas
A B
• Kit alcapão do copo
• Kit protecção instruções
• Kit conta impulsos
• Kit GSM

L184P1

SISTEMAS DE PAGAMENTO
CONFIGURAÇÕES
KIKKO ES 6
(Grupo expresso
+ 5 contentores)
Café expresso

KIKKO IN 6
(6 contentores)

•

Café curto

•

Café cheio

•

•

Café pingado

•

•

Cappuccino

•

•

Chocolate

•

•

Chocolate com leite

•

•

Leite pingado

•

•

Descafeínado curto

•

•

Descafeínado cheio

•

•

Descafeínado pingado

•

•

Descafeínado c/ leite

•

•

Cappuccino descafeínado

•

•

Galão

Chá de limão

•

•

Leite

•

•

*
*

*
*

Copo
Copo com água
Chá de menta

*Como alternativas
Novo contentor modular com tampas separadas.
O sector de 7 L está no lado direito ou esquerdo

CARACTERÍSTICAS
Altura

1.700 mm*

Largura

CONTENTOR A
Volume 7 l
PRODUTO

Capacidade indicativa
(kg)

CONTENTOR B
Volume 3,5 l

CONTENTOR C
Volume 4,5 l

Capacidade indicativa Capacidade indicativa
(kg)
(kg)

CONTENTOR D
Volume 8,7 l

Profundidade
Dimensão com a porta aberta

Capacidade indicativa
(kg)

Dimensão com a tampa aberta
Peso

690 mm
1.120 mm
1.985 mm
aprox. 115 kg.

Café em grão

/

/

/

Leite

2

1

1 ,3

/

Tensão

230 V

4,8

2,4

3,1

/

Frequência de alimentação

50 Hz

Chocolate

3,2

540 mm

Chá de limão

6,8

3,4

4,3

/

Potência

Chá

2,6

1,3

1,7

/

Pressão da rede hídrica

Café solúvel

1,8

0,9

1,2

/

*Pés reguláveis: + 10, -10 mm

Açúcar

6,6

3,3

4,2

/

6

3

3,9

/

Consomé

1.800 W
entre 0,5 y 8,5 Bares

(com uma coneção macho 3/4” gas)

CONSUMOS INDICATIVOS

CAPACIDADE
Copos (Ø 70-71 o 73/74 mm)

500*

Paletinas (l. 95/105 mm)

450

Contentores versión Espresso

6

Contentores versión Instant

6

Caldera Espresso
Caldera Instant
Caixa de moedas
*166 cc

0,6 l
2l
aprox.1.100 monedas

Versão Expresso:
Para alcançar a temperatura
Por cada hora em repouso

51,71 Wh
87,67 Wh

Versão Instant:
Para alcançar a temperatura
Por cada hora em repouso

174,1 Wh
76 Wh
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KIKKO

KIKKO
Melhor serviço
Contentores modulares de nova geração

Kikko é a máquina de bebidas quentes e opcionalmente de bebidas frias concebida pela Necta, tem
1.700 mm de altura. É a solução para ambientes médios/pequenos, mas a sua qualidade não é
prejudicada pelas dimensões compactas. Ao contrário, graças aos componentes específicos Necta e às
inovações, a qualidade das bebidas satisfaz o cliente mais exigente, que pode optar pelas 16 variedades
oferecidas pela Necta.

INOVAÇÕES

Acessibilidade interna óptima, graças à abertura
de 180º da torre dos copos com articulação dupla

Facilidade de reposição de produtos pela parte superior,
devido à possibilidade de levantar a tampa da máquina

O sistema de fecho e as novas soluções técnicas
facilitam os trabalhos de limpeza e conservação

Kikko pode ter até 6 contentores de produtos com 4 capacidades diferentes: os novos contentores modulares
com capacidade total de 10,5 litros, subdivididos em 2 sectores de 7 e 3,5 litros permitem dispor da melhor
maneira a quantidade de produtos e dos seus consumos efectivos; os contentores individuais de 4,5 litros; o
contentor de café em grão de 8,7 litros. A colocação dos produtos é efectuada através das tampas individuais
com a mesma abertura do contentor. A falta de suportes da parte superior permite a abertura, facilitando ainda
mais a acessibilidade da máquina e todas as operações feitas pelo operador ou técnico. Os sistemas de encaixe
e a pouca quantidade de parafusos permitem ao técnico actuar só com uma chave de fendas, aceder, por
exemplo, à caldeira ou ao painel eléctrico. As colunas dos copos têm tubos que se podem retirar individualmente,
permitindo facilidade na desmontagem do mecanismo dos copos, e de igual forma é possível desmontar sem
ferramentas o conjunto do tabuleiro dos pingos. A travessa de recolha dos líquidos é basculante, o mecanismo
das palhetas é de simples extracção, estes como os anteriores são alguns dos exemplos que simplificam a
utilização da Kikko.

COMUNICAÇÃO COM O UTILIZADOR
16 selecções directas mais 1 pré-selecção para ajustar
a quantidade de açúcar a 6 níveis.
• Etiquetas grandes para melhor identificação do produto
• Ligeira inclinação do visor alfanumérico de 16 caracteres em cada
linha (para visualizar mensagens claras e completas)
• Sinalização acústica no final da saída da bebida
• Foram tidas em conta as normas para utilização de deficientes
• Tabuleiro dos pingos a uma altura optimizada para a extracção da
bebida.

DESENHO

Electrónica avançada de 16 bits
(master/passivo com a Snakky)

O desenho da Kikko, coordenado com a Snakky e Snakky SL, integrase perfeitamente em qualquer ambiente, só ou conjunto com a
Snakky, de maneira a oferecer uma solução de distribuição completa.
A máquina é prateada com detalhes em preto.
Os cobre-pés de série, formas arredondadas, os botões são elegantes
e grandes para que os clientes possam colocar eventuais dispositivos
de personalização, fazem da Kikko a máquina perfeita para os lugares
médios/pequenos, onde deseja oferecer qualidade e variedade de
bebidas, a custos extremamente reduzidos.

BEBIDAS DE ÓPTIMA QUALIDADE

Fechadura com código programável

Graças ao grupo Z3000 e aos misturadores Necta,
cuja qualidade está demonstrada, a Kikko está
Acessibilidade interna óptima, graças à abertura
apta a oferecer um óptimo café expresso bem de 180° da torre dos copos com articulação dupla
como excelentes bebidas solúveis. A
temperatura ideal e a óptima apresentação do produto deve-se ao
pequeno trajecto das bebidas e à proximidade das boquilhas à margem do copo.
Como é habitual, a higiene é o melhor: o movimento horizontal das boquilhas, garante um
perfeito esvaziamento dos tubos e o tabuleiro dos pingos está sempre limpo. Quando em repouso, não se
pode tocar nas boquilhas pela parte externa.

Desenho coordenado com a Snakky
ELETRÓNICA

Excelente qualidade das bebidas

A electrónica de 16 bits com memória Flash Eprom incorporada é extremamente flexível e completa,
além de ser compatível com o software PC Flash que, com um PALM com porta de série RS-232,
permite o setup automático e verificação das estatísticas, com formato EVA-DTS. O sistema FLASH é
o instrumento que permite a gestão em controlo remoto da máquina com tecnologia GSM
configuração, estatísticas e sistemas de segurança). A programação da Kikko é muito simples,
graças ao rápido movimento dos menus e 2 áreas específicas dedicadas ao técnico e ao
operador. A electrónica da Kikko permite o funcionamento master/passivo com a Snakky e
Snakky SL, com um único sistema de pagamento, a possibilidade de selecções combinadas e
um único modem para conexões GSM.

