
 

HOGE PRESTATIES EN MAXIMALE ELEGANTIE. 

 

TALIA, de semi-automatische oplossing om een com- 

en efficiënte koffieruimte met een ontwerp dat in staat is 

verbetering van elke omgeving. 

GEBRUIKERS INTERFACE 

 
■ Grote modulariteit met 2 onderling verwisselbare 

Gezichten: 

EASY: direct selectiepaneel met 12 achtergrondverlichting 

knoppen. 3,5 "TFT LCD-kleurenscherm, aanpasbaar. 

Touch: een 7 "touchscreen met capacitieve Technologie 

voor een intuïtief en eenvoudig aanpasbaar menu. 

Het biedt een echt communicatiepunt voor brede 

promo video's en product-informatie. 

■ Eindselectie akoestisch signaal. 

■ Verlicht bekeruitgifte met kantelbare beker 

houder, 170 mm hoog om elk type beker te gebruiken, 

ook mogelijk voor een kan van 130 mm hoog. 

■ Bekerhouder hoogte 135 mm. 

 

Dubbele            Gepatenteerd        Variabele 

Uitgifte              espresso                 espresso 

2 koppen           groep                      brewer 

tegelijk 



 

Specificaties . 
■ Elektrische voeding: 220-240 VAC  –  50/60 Hz  ■ interne 

elektrische voeding 

Alle elektrische componenten worden geleverd bij 24 VDC, 

met het uitzondering  van de ketel weerstanden en de pomp.  

■ Stroomtoevoer  

1,80 kW enkele boiler 

■ water toevoer:  

Aansluit aansluiting = 3/4 "  

waterdruk 0,5-6,5 bar 

 

TECHNOLOGIES  
■ Es versie met traditionele espresso-Brewer: espresso-koffie 

gemaakt in 

Naleving van de Italiaanse traditie.  

■ ESV versie met variabele kamer koffie groep: doses van 7 tot 14 

gr.    

Garandeert perfecte koffie extractie in alle smaak variaties. Deze 

versie heeft dubbele uitgang om 2 kopjes koffie tegelijkertijd te 

leveren.  

 Functies 
■ Geweldige configuratieflexibiliteit. OMGEVING 

■ Mixers zijn extrabaar om onderhoudswerkzaamheden 

gemakkelijker te maken.  

■ Lade voor vloeibaar afval: 2 liter met zichtbaar signaal voor een 

maximaal waterpeil.  

 

■  koffie afvalbak: 40 pods met Counter software management. 

■  leverbaar met standaard munt introductie of gratis uitgifte. 

 

BETALINGSSYSTEEM 
■  Compatible met validators of cashless Systemen  parallel, exe, 

MDB 

 
Product capaciteit 

Koffie bonen container                    3,5 L  (1,3 KG) 

Enkele koffie bonen container       1,5 L 

Dubbele koffie bonen container    3,5 L 

Accessoires  

■  Gratis uitgifte 

■  mogelijkheid tot aansluiting op losse waterpomp 

■  4 liter koelkast module om de kwaliteit van de verse melk te 

behouden 

 
Omgeving 

■  Achtergrond verlichting knoppen met LED 

■  In overeenstemming met RoHS en AEEA. 

 

TALIA modellen 1ES-3 SB MW 
EASY STD 

1ES-3 SB MW 
T7 STD 

1ES-3 DB MW  
EASY FV 

1ESV-3 SB MW  
EASY STD 

1ESV-3 SB MW 
T7 STD 

IN-5 SB MW 
EASY STD 

Versie Koffie bonen Koffie bonen Koffie bonen Koffie bonen Koffie bonen Instant koffie 

Gebruikers 
interface 

 

EASY TOUCH 7” EASY EASY TOUCH 7” EASY 
 

Traditionele 
espresso groep 

(ES) 

ES ES ES - - - 

Variabele koffie 
groep (ESV) 

- - - ESV ESV - 

Koffie bonen 
container 

1 1 1 1 1 - 

Boiler 1 1 2 1 1 1 

Instant 
containers 

3 3 3 3 3 5 

Munt introductie STD STD FREE VEND STD STD STD 

Water 
aansluiting 

Vaste aansluiting Vaste aansluiting Vaste aansluiting Vaste aansluiting Vaste aansluiting Vaste aansluiting 

Afmetingen en 
gewicht 

H650 (720 met externe koffie container) x B395 x D576   /   gewicht 31,5 Kg 

 
1.Koffie bonen 2.Chocolade 

    3.Topping  4. Instant 
           1.Suiker 2.Instant koffie 

    3. Chocolade 4. Topping 

5.Thee 

 

Koffie bonen                                                                                   Instant koffie 

(geldige configuratie voor versie met traditionele espresso-groep 

+ versie met variabele kamer koffie groep ESV) 

 


