BETALNINGSSYSTEM

Den mest kompletta lösningen för
kaffehörnan och OCS-miljöer.

MILJÖ

Kompatibel med validatorer eller kontantlösa system - parallella, EXE,
MDB-protokoll.
■

■

I enlighet med ROHS och WEEE.

Kaffebönbehållare

2 x 1,1 kg (3,2 lt)

Kanistrar för instant produkter
Antal vattenstavar

3 x 1,9 lt
1

Ström

2.000 W

Strömförsörjning

220-240 V 50/60 Hz

Vattenförsörjningsanslutning

L 460 x D 597 x H 595 - 63 kg

CAPPUCCINO
MODUL MED
TERMOBLOCK OCH
KYLENHET

Mått och vikt

L 300 x D 480 x H 465 - 22 kg

Strömförsörjning

220-230 V 50 Hz

Energiförbrukning

1.2 kW

Kylaggregat

Klimatklass T

Kylmedel

CAPPUCCINO
MODUL MED
TERMOBLOCK

Mått och vikt

KOPPVÄRMARE
MODUL

BETALNINGSSYSTEM
MODUL

4

R600a

L 150 x D 454 x H 465 - 11,5 kg

Strömförsörjning

24 Vdc

Energiförbrukning

1.3 kW

Mått och vikt

L 300 x D 454 x H 465 - 16,5 kg

Strömförsörjning

220-230 V 50 Hz

Energiförbrukning

0,3 kw

Koppvärmare kapacitet
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SOM KALLELSE.

standard

Mått och vikt

2

EVIA PREMIUM

3/4” F

10-tums pekskärm

1

ZD-EVIA-ED01/2022/SV

EVIA MODELL

Mått och vikt

Tot. 57 Ø 65 koppar fördelat enligt följande:
1:a nivån: 17 koppar / 2:a nivån: 19 koppar / 3:e nivån: 21 koppar

L 150 x D 454 x H 524 - 13 kg

Strömförsörjning

24 Vdc

Energiförbrukning

0,005 kw
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DUBBEL BEHÅLLARE FÖR KAFFEBÖNOR

1. Kaffebönor 1 2. Kaffebönor 2
3. Instant 4. Instant 5. Instant

TOUCH SELECTIONS

BRYGGARE MED
VARIABEL KAMMARE

FÄRSK MJÖLK-MODUL
(VALFRITT)

DUBBEL UTGÅNG FÖR
ATT LEVERA 2 KOPPAR
KAFFE SAMTIDIG

Bianchi Vending är ett varumärke som tillhör:
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

Specifikationer och tekniska information
som ges är vägledande och kan komma att
ändras utan föregående meddelande.

COFFEE STATION SOLUTIONS

OCH OM DU KUNDE
ERBJUDA MER PÅ
MINDRE UTRYMME?

Du är van vid att tro att mycket utrymme behövs
för att inrätta en komplett och funktionell
kaffehörna, att design bara är en detalj och att hög
prestanda kräver komplexa hanteringsprocedurer.

Evia är redo att få dig att tänka om: ett omfattande, högkvalitativt
sortiment på ett reducerat utrymme, hög produktivitet genom
mycket enkel interaktion med maskinen, attraktiv design för att
säkerställa den lockande fascinationen av en premiumupplevelse.
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01
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PRESTANDA ÖVER
DINA FÖRVÄNTNINGAR

abacus

heart

Interaktion med Evia är intuitivt, spännande
och bekvämt eftersom det är utformat som ett
sensoriskt samtal mellan människa och maskin.
Detta möjliggörs av den stora 10” pekskärmen
som visar video tutorials för att guida operatören
i de huvudsakliga underhållen: brist på kaffe,
överfull sumplåda, öppna fack. Alltmedan
användaren kan njuta av spontaniteten i den
taktila upplevelsen.
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Evia har en överraskande hög prestanda för en så
kompakt storlek: mindre än 60 centimeter i höjd
kan den rymma ett brett urval av drycker, erbjuder
två typer av kaffebönor och tre instant produkter,
samtidigt som kvaliteten hålls på högsta nivå med
hjälp av en bryggare med variabel kammare och
högtryckspanna.
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Maskinens mindre storlek begränsar inte värdet på ditt
produktsortiment, utan den tar det faktiskt till de
högsta nivåerna.

SPONTANITET I EN
KÖRUPPLEVELSE

abacus

Det behövs mindre tid för jobbet när du har en
maskin som svarar på dina fingrars rytm.

heart

Touch menyn är också tilltalande för smaklökarna
och gör varje ögonblick av valet mer tillfredsställande

05

Det finns ett brett utbud, kaffet är utmärkt, och
likaså de andra dryckerna: kaffehörnan blir ett litet
hörn av paradiset.

06
04 pencil

ESV-version med kaffebryggare med variabel kammare: för doser
från 8 till 13 g. Den säkerställer perfekt bryggt kaffe i alla dess
smakvarianter. Den har dubbel utgång för att leverera 2 koppar kaffe
samtidigt.
Produktlayout med två 1,1 kg behållare för kaffebönor och tre
kanistrar för instant produkter.
■

Elegans betyder fascination, attraktionskraft.
Evias fina glansiga svarta finish ger den en touch
av klass för affärsinredning och skapar intresse och
beundran hos konsumenterna.

■

02 sync

FLEXIBILITET: GÅR UPP
TILL NÄSTA NIVÅ

Din kaffehörna kan förbättras ytterligare, både vad gäller
service och prestanda: vi kan erbjuda dig fyra extra
moduler för att göra den ännu mer komplett.
abacus

Flexibilitet är nyckeln till att fortsätta utveckla din
verksamhet och hålla konsumtionen på höga nivåer.

heart

De “godsaker” som en premiumpaus innehåller: kaffe alltid vid
rätt temperatur och cappuccino lika sammetslen som i baren.

DIN
ATTRAKTIONSKRAFT

arrow-up

CAPPUCCINO
MODUL

De finaste detaljerna för att
erbjuda högre kvalitet: att
servera kaffe i uppvärmda
koppar säkerställer att
konsumenterna får njuta av
blandningens arom till fullo.

Tack vare den innovativa
termoblocktekniken kan
du göra skummad mjölk av
hög kvalitet, och den finns
även i en version med 4 lt
kylskåp.

Svart är inte bara en talisman av skönhet, det
underlättar också rengöringen av maskinens ytor.

heart

Njut av en kvalitetskopp kaffe i atmosfären av en
exklusiv miljö: ren fröjd.

EVIA TOUCH 10”

arrow-up

MODUL FÖR
KOPPUPPVÄRMNING

abacus
arrow-up

BETALNINGSSYSTEM
MODUL
ENKEL: termoblocket
är en teknik som är lätt
att konfigurera, och den
gör att du kan förbereda
ett krämigt kaffe till rätt
temperatur.

KONTINUERLIG: den
roterande kugghjulspumpen,
tillsammans med
luftreglering, gör det
möjligt att uppnå önskad
skumkonsistens.

FLEXIBEL: rengöring har
aldrig varit så intelligent och
ögonblicklig. I läget “underhåll”
kan systemet visa video
tutorials på hur man tvättar
mjölkens kretslopp.

Lägg till det mest lämpliga
betalningssystemet för din
typ av kundkrets: det kan
ställas in för användning av
mynt, nycklar och kort.

GÖRA MER OCH
BÄTTRE

Evia ger dig rätt verktyg för att optimera resurser
och göra mer och bättre. Det dubbla munstycket
gör det möjligt att tillaga två koppar kaffe
samtidigt, och höjden kan justeras efter den
dryck som ska serveras. Och för att servera te
och infusioner kan du använda den praktiska
dedikerade vattenstaven.
abacus

Publik till kaffehörnan? Evia kan hantera situationen,
även när arbetsbelastningen ökar.

heart

Vi skriver om reglerna för fikapausen: först när
förväntan på njutning är låg blir den njutningsfull i sig.

06 shield-check

LIKA PÅLITLIG SOM EN
GAMMAL VÄN

Att lära känna Evias hårdvara tar bara ett
ögonblick. Att få tillgång till maskinens
komponenter går mycket snabbt och därför
är alla rengörings- och underhållsoperationer
snabbare och enklare.
abacus

Kalibrerad ergonomi för att förenkla rengöring,
underhåll och kontroll.

heart

Enkelt underhåll och solida, hållbara
komponenter.

