SPECIFICATIES

PRODUCT

■ ELEKTRISCHE voeding: 230 VAC
– 50 Hz
■ VOEDING 2,35 kW
Watervoorziening
■Fitting aansluiting = 3/4” -Water
■druk = 0,5 – 6,5 bar

capaciteit koffiebonen 3,5 kg tot 4,5 kg
Dual koffiebonen 3,5 kg per (x2)
instant koffie * 1,4 kg gerst 1,4 kg
Topping 2,2 kg
Melk poeder 4,0 kg
ChocoLade 4,8 kg
citroenthee 5,2 kg
thee 2,4 kg
soep 3,8 kg
inst. koude drank 4,0 kg
suiker 5,2 kg

FUNCTIES
■ Kast met versterkte structuur,
deur en buitendeur met
structurele geanodiseerde
aluminium profielen en antivandaal scharnieren.
■ De mixers en de boiler
assemblage zijn haalbaar om
onderhoudsverrichtingen
gemakkelijker te maken.
■ Dubbele Cup station roterende
drumsystem afneembaar voor
eenvoudig onderhoud.
■ LED-verlichting in het product
Delivery gebied.
■ Doseren van dranken en
deksels gecontroleerd door
sensoren.
■ De deksels en snacks gaan in
een helling naar het inzamel
compartiment. Als een gebruiker
vergeet om het deksel op te halen,
wordt het in een container
onderaan aan het begin van de
volgende selectie gedropt.
■ 2 automatische levering gebied
deur. ■ Schakelende voeding die
garant staat voor totale stabiliteit
van de instant product dosis en
complete elektrische
beveiligingen.
■ Standaard multi-protocol
elektronica.

* in de Dual Coffee Bean container
versie extra cafeïnevrije bus met 0,34 kg
capaciteit.
ACCESSOIRES KIT
■ Kit Clock chip (voor
energiebesparende modus en
promotionele activiteiten).
■ Koeleenheid voor koude oplos
dranken (stroomverbruik 200 W).
■ Omringende siroop dispenser voor 2
siropen (compatibel met BIB of
gebotteld siroop).
■ Gekoelde siroop dispenser voor 2
siropen (compatibel met BIB).

Versie 2GO

Espresso 1-es
Dubbele boiler

Espresso 2-ES-6
Dubbele boiler
Dubbele bonen container

Koffie bonen container

1

2

Instant containers
(inclusief suiker)
Condimenten containers

7

6

4

4

Cups Ø 70-71 mm

600

600

Cups Ø 80 mm

300

300

Deksel Ø 80 mm

200

200

Automatische uitgifte
roerstaafjes 90-105 mm
Handmatig uitgifte
roerstaafjes 125 mm
Lades / spiralen

540

540

500

500

6/2

6/2

Selecties/capaciteit

12/252

12/252

Afmetingen mm

1.suiker 2instant 3.thee
4.koffie bonen 5.topping
6.cacao 7.instant 8.decafè

1830H x 877B x 976D – gewicht 214 KG

1.suiker 2.thee 3.koffie bonen
1.suiker 2instant 3.thee
4.koffie bonen 5.topping
4.koffie bonen 5.koffie bonen vk
6.cacao 7.instant 8.decafè
6.cacao 7.instant 8.decafè

MILIEU
■ Compatibel met papieren bekers en
houten roeren.
■ Energiebesparende modus om de
energie cunsumption te verminderen
wanneer de machine in stand-by staat.
■ Conform ROHS en AEEA.

Espresso

dubbele container
Espresso

Vacuüm container
Espresso

BETALINGSSYSTEEM
■ Compatibel met alle
betaalsystemen die op de markt
beschikbaar zijn

Beker
Sensor
Detectie

led, laag
stroom
verlichting

gepatenteerd energie
espresso
zuinig
groep
stand
(optioneel)

condiment
dispenser

siroop
dispenser
(optioneel)

Geef uw klanten de kans om op een reis van
ontdekking te gaan door traditionele smaken
en ervaar tal van heerlijke ingrediënten met
een top-of-the-Range machine. De Premium
VENDING concept biedt zintuiglijke
lekkernijen voor de consument met zijn mix
Geïntegreerde

van innovatie en traditie.

laterale module
voor levering
van deksels,
roerenstaafjes,
mini-snack en
theezakjes

Smakelijke dranken als in een
Koffieshop.

Deksels, roerenstaafjes
en mini-snack.
LEI2GO heeft een geïntegreerde side
compartiment dat kan worden voorzien
tot 200 deksels voor cups met maat Ø 80
mm en 500 roerenstaafjes, maar niet
alleen... Het compartiment bevat 6 lades
voorzien van 2 spiralen voor het doseren
van Mini-snacks die gecombineerd
kunnen worden met de geselecteerde
drank. Voor theeliefhebbers, kan de
spiralen ook afzien van verschillende
soorten theezakjes.

Vending interactief
4 soorten topping
Dankzij de topping Kit, Lei 700 plus 2CUPS
Op maat gemaakte
dranken
ten gevolge van de
toevoeging van
toppings en
siropen, in twee
verschillende
maten van bekers

.kunnen er drankjes verrijkt met tal van
kwalitatief hoogwaardige producten, zoals:
chocolade chips, Choco Pops of muesli.

2 soorten stroop
Bovendien, door de dedicated Kit, kan deze
machine verschillende soorten siroop
aanbieden, zoals karamel, vanille en vele
andere heerlijke smaken.

2 maten van de beker
Gebruikers kunnen kiezen tussen twee beker
maten voor hun dranken: Standaard en XL.

■ Selectie-interface met monitor 32” en
touch screen technologie in staat om
multimedia-inhoud af te spelen.
■ Aantrekkelijk en intuïtief menu met
fotoproducten, beschrijvingen en
ingrediënten voor een
consumentenvoorlichting.
■ Digital signage om de klantervaring te
benadrukken met de publicatie van
Video's, nieuws of speciale
communicatie.
■ Verkooppromotie: tot 6 vooraf
ingestelde menu (een warme drank + een
snack product) en tot 6 snackproducten
weergegeven wanneer de machine wordt
gecombineerd in Master/Slave met een
snack machine.
■ Eenvoudig beheer van multimedia
inhoud en configuratie dankzij het
innovatieve platform WinConfigTouch
van Bianchi, de nieuwe Windows
applicatie.

Communicatie en
maatwerk.
UITGEBREID aanbod. Tot 5
verschillende productfamilies
kunnen worden gevormd, elk
verbonden met maximaal 6 selecties
van enige punten of 6 menu's met
één drank en één snack wanneer de
machine in meester/slaaf wordt
gecombineerd.
AANPASBARE drankjes. Het
aanpassen van uw drankje is nog
nooit zo eenvoudig geweest. Na het
maken van uw keuze via de 32 "LCD
touchscreen, de gebruiker wordt
begeleid door de GUI langs het
gehele winkel proces, van het kiezen
van de favoriete topping om zijn
drankje aan te passen aan de keuze
van een smakelijke mini-snack om
zijn pauze te voltooien.
Nutritionele kwaliteiten. Selecties
kunnen worden aangepast door ze te
ordenen in productfamilies die
geassocieerd zijn met
gemeenschappelijke voedings
attributen. In elke familie kan de
gebruiker het gewenste product
selecteren en alle
voedingsinformatie bekijken.
HOGE kwaliteit VIDEO. De LCDtechnologie die wordt gebruikt in
onze monitoren zal geschikt voor
hoge kwaliteit beelden en
promotionele of informatie Video's,
het tekenen van de gebruiker nog
krachtiger in de consument ervaring.

Aanpasbaar ontwerp.
De neutrale esthetische
aantrekkingskracht van LEI2GO
vergemakkelijkt de aanpassing: het
gladde oppervlak maakt het mogelijk om
stickers gemakkelijk aan te brengen en
maakt de automaat veelzijdig en
aanpasbaar aan elke omgeving, vooral in
openbare plaatsen zoals
autosnelwegstations, winkelcentra,
luchthavens en bioscopen.

In het kort:
Grotere keus,
Meer tevredenheid.

01. Kies
de consument kan kiezen uit 3 tot 6 familie
van warme dranken (maximaal 6 tot 9
selecties voor elke familie) en 2 menu

02. aanpassen
De drank kan worden aangepast met
topping en siropen
03. Voeg een MINI-SNACK toe
De pauze kan worden verrijkt met een
smakelijke mini-snack

