
INTUITY
PARA QUEM QUER TUDO

O distribuidor de bebidas quentes que satisfaz 
qualquer desejo e revoluciona o modo de trabalhar.

PHYGITAL SOLUTIONS



01 Máxima interação com o Touchscreen 
de 32” ou 21”: menus intuitivos e claros, 
videos de produtos e outra informação 
útil para o consumidor.

02 Percurso luminoso com cores 
personalizáveis de forma a guiar o utilizador 
do pagamento à recolha do produto.

06 Pega ergonómica integrada na 
moldura de aluminio da porta.

05 Porta automática na recolha do 
copo, com dispositivo de proteção 
durante a elaboração da bebida.

OS DETALHES 
FAZEM A 
DIFERENÇA
Quem quer tudo, quer algo 
que surpreenda, que cause 
uma boa primeira impressão. 
É por isso que a Intuity foi 
desenhada para deslumbrar.

03 Porta com acabamento em vidro com 
touchscreen integrado no painel superior 
e ampla superficie retroiluminada 
com personalização gráfica na área 
inferior. A lateral dedicada ao sistema 
de pagamento e introdução de moedas 
permite também a personalização.

04 Revolucionário design com linhas 
inclinadas e partes assimétricas para 
uma surpreendente aparência. Materiais 
de qualidade e atenção ao detalhe com 
cantos em forma de diamante com 
acabamento espelhado para contrastar 
com o aluminio mate da moldura.

OFEREÇA O MELHOR SE 
QUER OBTER O MÁXIMO, 
TODOS OS DIAS

INTUITY PLUS

Intuity transforma o ato de 
compra numa experiência 
de constante descoberta, 
criando possibilidades de 
consumo praticamente 
infinitas.

Quando o estilo se combina com qualidade, 
tem o produto certo para satisfazer os mais 
sofisticados utilizadores.

Poder sempre experimentar novos sabores 
e viver com todos os sentidos: pode algo ser 
mais tentador?

heart

abacus

Enorme capacidade, interação avançada, uma 
abundância de sabores, ilimitada personalização 
das bebidas e um estilo único. Intuity tem tudo o 
que precisa para satisfazer os desejos dos seus 
clientes, criando estímulos à sua imaginação. 
Mas oferece também tudo o que precisa, porque 
com as suas revolucionárias características, 
torna o seu trabalho mais fácil e produtivo, 
permitindo-lhe evoluir a sua oferta sempre 
que for necessário. Transporte o seu negócio 
para o futuro do vending: só precisa de ideias 
vencedoras, a Intuity faz o resto.
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EASY CONFIGURATION

Physical Tire o máximo do potencial da nova arquitetura eletrónica 
modular com fáceis conexões plug & play com identificação dos 
módulos. São muitas as combinações possíveis; adicione os 
módulos que precisa e a Intuity irá reconhece-los automaticamente. 
Pode oferecer até dois tipos diferentes de café e dois tipos de açúcar, 
introduza um sistema de café em vácuo e decida quantos produtos 
solúveis e mixers integrar na sua oferta.

Digital Intuitividade é a palavra chave com o novo software 
de configuração BI-Creator. Siga o processo guiado baseado 
num interface drag-and-drop e defina exclusivamente o que 
realmente necessita: escolha entre dezenas de menus e receitas 
pré-configurados ou use a sua criatividade para uma oferta mais 
personalizada.

EASY MAINTENANCE

Physical O acesso à máquina nunca foi tão fácil com os módulos 
ergonómicos, que podem ser facilmente removidos para limpeza e 
manutenção. Com a plataforma eletrónica de derivação automotive 
mantém o controlo total; Intuity reconhece automaticamente o seu 
estado operacional e providencia as instruções para a resolução de 
qualquer problema.

Digital A tecnologia da Intuity foi desenvolvida a pensar na sua 
projeção para o futuro e comunicar com aplicações de terceiros, 
por exemplo, integrando informação gravada pela máquina com 
plataformas IoT. Deste modo conseguirá antecipar e otimizar a 
manutenção, melhorando a eficiência.

EASY INTERACTION

Physical A interação é uma experiência incrível. Através do monitor 
touchscreen o utilizador percorre os menus e personaliza qualquer 
aspeto da sua bebida, tal como estivesse a usar um smartphone 
ou tablet. O ato de compra resulta assim em algo estimulante, com 
informação dos produtos, promoções e vendas agrupadas, num 
processo guiado por indicação luminosa.

Digital A experiência do vending de amanhã começa hoje; esteja já um 
passo à frente da sua concorrência. A Intuity foi pensada para evolução 
futura e pode tornar a interação ainda mais cativante e avançada 
graças ao sistema nativo API, que permite a instalação de aplicações de 
terceiros, conteúdo informativo, perfis de utilizador e assistência vocal.
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INTUITY PLUS INTUITY

INTERFACE TOUCHSCREEN 32” INTERFACE TOUCHSCREEN 21”

INTUITY PLUS + FLESSY L SLAVE

FÁCIL DE USAR
■ Interface touchscreen de 32” ou 21”.
■ Utilização guiada por percurso 
luminoso.

GRANDE CAPACIDADE
■ Até dois depósitos de café, standard 
ou em vácuo.
■ Até 10 depósitos de produtos 
solúveis.
■ Dispensadores de topping de série.
■ Até dois depósitos de açúcar.
■ 2 tamanhos de copos nos diâmetros 
de 57/70/74/80.
■ Excecional capacidade:
até 1560 copos.

Algumas configurações possíveis ... 
E muitas mais.
Agora é a sua parte!
Crie a configuração perfeita para si.

MONO MOINHO (1ES)

1 depósito de café
4 depósitos de solúveis largos
2 depósitos de solúveis estreitos
4 mixers

DUPLO MOINHO (2ES)

1 depósito de café em vácuo
1 depósito de café
5 depósitos de solúveis largos
3 mixers

MONO MOINHO (1ES)

1 depósito de café em vácuo
4 depósitos de solúveis largos
2 depósitos de solúveis estreitos
4 mixers

DUPLO MOINHO (2ES)

2 depósitos de café em vácuo
3 depósitos de solúveis largos
4 depósitos de solúveis estreitos
4 mixers

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER

Crie uma oferta adaptada 
aos seus objetivos:
pode ter tudo..
e  ainda mais!

Intuity muda, cresce e desenvolve consigo: É isto que faz um investimento vencedor. Escolha o interface touchscreen que prefere, 
seja 21” ou 32” para uma experiência ainda mais profunda, depois adicione tudo o que precisa multiplicando as oportunidades de 
consumo. Pode duplicar os tipos de copos e açúcar, disponibilizar até dez produtos solúveis e garantir a perfeita conservação de 
sabores com o depósito de café em vácuo. De série tem ainda o dispensador para quatro toppings (na Intuity Plus), duas colunas de 
copos de diferentes tamanhos e dois dispensadores de paletinas.
É suficiente? Necessita ainda mais? Combine a Intuity com uma máquina de snacks e bebidas frias como a Flessy L ou XL para uma 
incrível e alargada gama.

TOUCHSCREEN
21” O 32”

2 TIPOS
DE COPOS

GRUPO DE CAFÉ 
EXPRESSO

DEPÓSITO DE CAFÉ 
EM VÁCUO

DISPENSADOR
DE TOPPING

GRUPO DE CAFÉ DE 
CÂMERA VARIÁVEL

SENSOR
DE COPO
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Bianchi Vending é uma marca de:
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

As especificações e informações 
fornecidas são indicativas e podem 
ser alteradas sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
■ Alimentação elétrica: 220-240V; 50/60 HZ
■ Potência absorvida: 2,3 kW
■ Alimentação hídrica: conexão = 3/4”, pressão de água = max 0,65 Mpa

TECNOLOGIAS 
■ Grupo de café expresso (ES): elaboração de café respeitando a tra-
dição italiana. 
■ Grupo de café de câmera variável (ESV): doses de 8 a 13 g. Garante as 
melhores condições de pressão e infusão para vários tipos de café. 
■ Depósito de café em vácuo (VH): sistema em vácuo para a melhor 
preservação do aroma. 
■ Dispensador de toppings para enriquecer a bebida como pepitas de 
chocolate, muesli, etc.

SISTEMAS DE PAGAMENTO 
■ Compativel com os principais sistemas de pagamento baseados nos 
protocolos Executive e MDB.

AMBIENTE 
■ Um potencial ciclo de vida mais longo: a possibilidade de configurar e 
reconfigurar a máquina de acordo com as exigências da evolução. 
■ Compativel com copos de papel e paletinas de madeira, além da 
possibilidade de dispensar as bebidas em chávena ou copo não 
descartável. 
■ Modo Energy Saving: poupança de energia graças à possibilidade de 
colocar a caldeira em modo standby por períodos segmentados de 
tempo, consumindo menos energia. 
■ Conforme as diretivas ROHS e WEEE.

VERSÕES INTUITY INTUITY PLUS INTUITY

Interface de utilizador touch 32” touch 21”

Grupo de café ES/ESV* ES/ESV*

Caldeiras dupla dupla

Depósito de café
Versão standard 2ES (3,8 kg)
Versão standard 1ES (4,8 kg)
Versão vácuo VH (2,2 kg)

até 2
(standard ou vácuo)

até 2
(standard ou vácuo)

Depósitos de solúveis estreitos (3 l) até 10 até 10

Depósitos de solúveis largos (6.5 l) até 5 até 5

Depósitos de açúcar estreito (3 kg) ou largo (7 kg) 1 large o 2 slim 1 large o 2 slim

Mixer até 5 até 5

Depósitos de toppings 4 2

Xarope BIB opcional opcional

Dispensador de copos de diâmetro variável

a escolher entre:
Ø 57 mm 910 pcs

Ø 70-74 mm 650 pcs
Ø 80 mm 440 pcs

a escolher entre:
Ø 57 mm 910 pcs

Ø 70-74 mm 650 pcs
Ø 80 mm 440 pcs

Segundo dispensador de copos de diâmetro variável

a escolher entre:
Ø 57 mm 910 pcs

Ø 70-74 mm 650 pcs
Ø 80 mm 440 pcs

a escolher entre:
Ø 57 mm 910 pcs

Ø 70-74 mm 650 pcs
Ø 80 mm 440 pcs

Máxima capacidade de copos até 1560 pcs (Ø 57/70) até 1560 pcs (Ø 57/70)

Dispensador de paletinas 90 mm-125 mm duplo / 1100 pcs duplo / 1100 pcs

Sensor de copo standard standard

Dimensões mm A1830 x L685 x P990 / PESO 245 KG A1830 x L685 x P990 / PESO 240 KG

*ES = grupo de café expresso tradicional   ESV = grupo de café de câmera variável


