
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 
STIJL EN TECHNOLOGIE SAMENGEVOEGD VOOR EEN SMAKELIJKE 

PAUZE        

GAIA STYLE,  automatische warme dranken plateau, beschikbaar 
voor zowel de espresso  als de instant variant. 
 

 
GEBRUIKERS UITSTRALING 

 Grote flexibiliteit  je kunt uit 2 soorten uitstraling  kiezen: 

EASY: Directe keuze paneel met 8 opgelichte knoppen. 

TOUCH: 7” touch screen selectie paneel  met 8  

aanpasbare touch knoppen, en met een uitgebreide 

communicatie ruimte om promotie filmpjes en foto`s af 

te spelen. 

 32 tekens display ( Easy versie) 

 170 mm  ruimte voor grote kopjes grote mokken en 

eventueel een kleine kan. 

 100 mm hoogte  kophouder voor espresso 

 Kop houder verlichting en eind selectie verlichting (optie) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

 

 

SPECIFICATIE  
■ ELECTRISCHE AANSLUITING 

230V, 50Hz (CE Nakomen) 

220-230V, 50Hz (IEC/CB Nakomen) 

■ INTERNE ELECTRISCHE AANSLUITING:Alle elektrische delen zijn 

aangesloten op 24 V, met uitzonderring van de boiler weerstanden, de 

pomp en de stoom ventilator die worden aangestuurd door 240V 

■ STROOM AANSLUITING 

1.80 kW Enkele boiler espresso versie 

2.80 kW Dubbele boiler espresso versie 

■ WATER AANSLUITING: schroefdraad aansluiting = 3/4”  

Water druk= 0.5 – 6.5 bar 

KENMERKEN 
■ Versie met de traditionele brewer: Espresso koffie gemaakt met 

inachtneming van de Italiaanse traditie 

■ Versie met de variabele koffie brewer (ESV): doseert van  7 tot 14 gr.  

Verzekerd van optimale  pers en zet condities  

■ Grote flexibiliteit in de configuratie en een ruime keuze aan 

versies met vast water aansluiting of met een water tank                 

■ De mixers kunnen uit elkaar om onderhoud makkelijker te maken                                                                                                          

■ Lekbak :1 liter, makkelijk uitneembaar, met zichtbare signaal 

voor maximale waterniveau 

■ Koffie afval lade: 80 “koffie consumpties”met automatische stop bij het 

bereiken van de maximale koffie afval niveau 

 

 

■ Watertank: 3.6 liter met water beschikbaar en geplaatst achter de 

containers en je kan met de deur dicht de tank vullen (aan de bovenkant 

van de machine).                                                                                                   

■ geschikt voor een geld vrijsysteem, sleutel of kaart.. 

■ 7” LCD Touch scherm selectie paneel. Voor de touch versie aanpasbaar 

naar keuze die u wenst. 

PRODUCT HOEVEELHEDEN. 
      Enkele container  Dubbele container 

Koffie bonen    1.35 kg    - 

Externe koffie container  2.30 kg    - 

Instant koffie    0.35 kg    0.70 kg 

Melk/ topping     0.55 kg    1.40 kg 

Cacao   1.30 kg    3.00 kg 

ACCOSSOIRES UITRUSTING 
■ Onderkast is uitgerust met een opbergvak voor 

suiker,bekers,roerstaafjes en een compartiment voor een extra 

watertank, koffie afval lade en een lekbak afval emmer . 

■ Koffie en lekbak met zichtbaar signaal (kit voor onderkast).                   

■ Externe koffieboon container verhoger (2.3 kg) in transparant ABS 

met een deksel met slot. 

■ Water voorziening aansluiting. 

■ Kan voorziening mogelijk . 

OMGEVING 
■ Verlicht toetsenbord met laag energie verbruik, deze heeft dan ook een 

langere levensduur dan neon verlichting. 

■ In overeenstemming met ROHS en WEEE. 

VERSIES GAIA STYLE 
ESPRESSO 1ES-2 

ENELKE  BOILER 

ESPRESSO 1ES-2 

DUBBELE  BOILER 

ESPRESSO 1ESV-2 

DUBBELE  BOILER 
INSTANT IN-3 

TRADITIONELE ESPRESSO GROEP ✓ ✓ - - 

         VARIABELE KOFFIE GROEP(ESV) - - ✓ - 

KOFFIE BONEN CONTAINERS 1 1 1 - 

INSTANT CONTAINERS 2 2 2 3 

AFMETINGEN MM 

 635H x 310B x 475D / GEWICHT 27 KG 

ONDERKAST: 900H x 310B x 475D / GEWICHT 25 

KG 
 

1. Koffie bonen. 2. Cacao..3. Melk. 1. Koffie. 2. Cacao.3. Melk. 

 

 ESPRESSO INSTANT 

 

     

                                 

Bianchi Vending is een handelsmerk van: 
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com 
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia 
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304 

Specificaties en technische 

informatie, die zijn gegeven zijn onder voorbehoud,  
en kunnen zonder berichtgeving   
gewijzigd worden. 
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