
 

 

De touch 

revolutie. 

 

Touch screen is de technische 

oplossing die gebruikt wordt in veel 

bedrijven zoals pinautomaten, fast-

food restaurants, mobiele telefoons, 

zodat de klant een nieuwe ervaring 

beleeft . 

 

Interactieve bediening. 

 Selectie beeld met een 21,5”monitor en touch 

screen technologie die in staat is om multimedia af 

te spelen . 

 Aantrekkelijk menu met foto`s van de produkten, 

en beschrijving over de ingrediënten voor meer 

duidelijkheid naar de klant.  

 Verkoop promotie: tot 6 presenteer menu`s 

(drank+snack)en 6 snack producten worden 

getoond als de machine gecombineerd wordt met 

een snack machine. 

 Makkelijk beheren van de multimedia configuratie 

van Bianchi technologie de WinConfigTouch 

platform. 

Communicatie en op maat 

aanpassen. 

UITGEBREID AANBOD.5 verschillende 

product families kunnen gemaakt worden met 

daarin 6 producten of 6 menu`s met een drankje 

en een snack. (als de machine gekoppeld is met 

een snack machine) 

EIGENGEMAAKTE PROMOTIE. Je kan een 

specifiek aanbod maken van producten in 

combinatie met een snackmachine dat  

aantrekkelijk  en kiesbaar is. 

VOEDINGSWAARDE. Keuze kan ook gemaakt 

worden op basis van kenmerken van de ingrediënten, 

zodat de klant de producten kan kiezen en daar alle 

informatie meteen kan zien in het beeldscherm. 

HOGE KWALITEIT VIDEO. De LCD technologie 

die in onze beeldschermen gebruikt worden is geschikt 

voor hoge kwaliteit foto`s promotie of informatie 

filmpjes,  de klant voelt zich nog meer aangetrokken tot 

de koffie automaat. 

 

 
LEI700, EASY,SMART, TOUCH 7” 

 

 
   LCD 7”scherm module. 

 

Bij de smart versie is het mogelijk om het 32 

getallen display te vervangen voor een 7”LCD 

scherm, zodat het dan ook mogelijk is om foto`s, 

filmpjes en de ingrediënten weer te geven in het 

display .Het is een interessante oplossing om    

aan de wet te voldoen, om de klant te  

informeren over alle toevoegingen  en over  

potentiële allergieën , met een kleine   

investering. 

Een ontwerp dat niet verouderd, Verkrijgbaar in 3 keuze 

soorten display. Je kan kiezen uit:EASY, SMART, TOUCH 
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