
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 
técnicas são meramente 
indicativas e podem ser alteradas 
sem aviso prévio.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UNIDADE FREE-STANDING DE BEBIDAS QUENTES

INTUITY+ INTUITY AGILY L AGILY M

Interface do utilizador touch 32” touch 21,5” touch 21,5” / smart touch 21,5” / smart

Grupo de café es/esv* es/esv* es/esv* es/esv*

Depósito de café (2.8 kg std
/3.8 kg com extensão)

até 2
(standard ou em vácuo)

até 2
(standard ou em vácuo)

até 2
(standard ou em vácuo)

até 2
(standard ou em vácuo)

Versão expresso depósitos estreitos (3 lt) até 10 até 10 até 10 até 10

Versão expresso depósitos largos (6.5 lt) até 5 até 5 até 5 até 5

Versão solúveis depósitos estreitos (3 lt) até 12 até 12 até 12 até 12

Versão solúveis depósitos largos (6.5 lt) até 8 até 8 até 8 até 8

Depósito açúcar (3 kg estreito/7 kg largo) 1 largo ou 2 estreitos 1 largo ou 2 estreitos 1 largo ou 2 estreitos 1 largo ou 2 estreitos

Mixer versão expresso até 5 até 5 até 5 até 5

Mixer versão solúvel até 8 até 8 até 8 até 8

Xaropes BIB temperatura ambiente opcional opcional opcional opcional

Toppings 4 2 2 (opcional)** 2 (opcional)**

Caldeira dupla dupla unitária ou dupla unitária ou dupla

Distribuidor de copos 2 (ø 57/70/74/80) 2 (ø 57/70/74/80) 1 (+1 opcional)**
(ø 57/70/74/80)

1 (+1 opcional)**
(ø 57/70/74/80)

Capacidade de copos até 1820 até 1820 até 1100 até 1100

Distribuidor de paletinas dupla 90 mm-125 mm dupla 90 mm-125 mm unitária 90 mm-125 mm
(+1 opcional)

unitária 90 mm-125 mm
(+1 opcional)

Sensor presença de copo standard standard opcional opcional

Dimensões mm A1830 L685 P990 A1830 L685 P990 A1830 L685 P870 A1700 L685 P870
(com o topo aberto)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UNIDADE FREE-STANDING DE SNACKS E BEBIDAS FRIAS
FLESSY XL 

MASTER
FLESSY L
MASTER

FLESSY L
SLAVE

FLESSY M
MASTER

FLESSY M
SLAVE

Interface do utilizador Touch 7" Touch 7" - Touch 7" -

Tabuleiros 6 6 6 6 6

Espirais 10 8 8 6 8

Display de preços digital standard standard standard - -

Sensor de queda de produtos standard standard standard standard standard

Percurso luminoso standard standard standard - -

LEDS nos tabuleiros standard standard standard standard standard

Coluna lateral extra 2 1 - - -

Módulo de remoção da coluna de garrafas standard standard - - -

Dimensões A1830 L1086 P830 A1830 L870 P830 A1830 L720 P830 A1700 L715 P830 A1700 L715 P830 No seu Training Center encontrará 
toda a informação para explorar 
os detalhes da Phygital Solutions 
e aproveitar ao máximo as suas 
revolucionárias funções.

Phygital Solutions 
desenhadas com a 
integração de uma 
estrutura flexivel 
de hardware com 
ferramentas avançadas 
de software com o 
objetivo de tornar o seu 
negócio mais rápido, 
mais rentável e acima de 
tudo mais simples.
Bem-vindo à revolução 
no vending.

T-CENTER
COMECE A TREINAR 
E PREPARE-SE PARA 
MUDAR O SEU MÉTODO 
DE TRABALHO.

PHYGITAL
CORPO E ALMA, FISICO E DIGITAL

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTIONEASY

Phygital Solutions para bebidas quentes, compreende um 
número standard de módulos funcionais que podem ser 
alterados em poucos e simples passos, personalizando a sua 
máquina ao tipo de serviço que gostaria de oferecer.

Há apenas uma correta configuração: 
aquela que vai ao encontro das 
sua necessidades.

EASY CONFIGURATION.

EASY INTERACTION.

Physical uma máquina contendo os módulos standard os quais podem 
ser acrescentados ou substituídos para a construção da sua solução.
arrow-right Fácil: a máquina reconhece automáticamente a configuração 
estabelecida.
arrow-right Rápido: estabelecer uma configuração requer muito pouco tempo.
arrow-right Flexivel: a configuração pode ser mudada de acordo com as 
necessidades.

Physical infindáveis oportunidades 
para expandir a sua gama.
arrow-right Personalização: os utilizadores 
podem criar a sua bebida exatamente 
como a querem.
arrow-right Atraente: chame a atenção dos 
clientes com promoções e outras 
vantagens.
arrow-right Produtivo: o seu negócio cresce com 
vendas cruzadas e de maior valor.

Digital Fique no controlo com o novo software BI-Creator.
arrow-right Intuitivo: gráficos e icons mostram-lhe o que tem e como deve fazer.
arrow-right À medida: procedimentos guiados para alterar apenas o que precisa.
arrow-right Excitante: use as opções pré-programadas ou crie uma 
experiência personalizada.

Digital API* nativa: como pode o 
vending ser no futuro?
arrow-right Alvo: aplicações de terceiras partes 
para perfis de utilizadores.
arrow-right Excitante: adicione informação 
metereológica e outros conteúdos da web.
arrow-right Humano: sinalização digital e 
assistente vocal para melhorar a 
interação.

* A Bianchi Industry apenas é responsável pela API.
Restantes aplicações mencionadas são meros exemplos.

Physical uma plataforma com origem no 
setor automativo: a tarefa é simplificada.
arrow-right Inteligente: a máquina deteta 
automaticamente o seu estado funcional.
arrow-right Precisa: análise do estado dos 
componentes elétricos e eletrónicos 
individualmente.
arrow-right Guiada: são dadas as instruções para 
resolver qualquer possível problema.

EASY MAINTENANCE.

Digital um sistema que reconhece 
antecipadamente qualquer problema e 
o resolve.
arrow-right Transparente: conhecimento do que 
está a acontecer onde e quando.
arrow-right Avançada: a máquina grava os dados 
do estado dos seus componentes.
arrow-right Integrada: pode usar os dados 
gravados em qualquer plataforma IoT.

*ES: grupo de café tradicional de expresso – ESV: Grupo de café com câmara variável       **Toppings e segundo distribuidor de copo são ambas soluções opcionais.

A NOVA EXPERIÊNCIA DE VENDING

JUNTE-SE 
À PHIGITAL 

REVOLUTION



AGILY
Agily é uma vantagem competitiva porque 
lhe permite estar alinhado com a forma 
como os seus clientes mudam.

O prazer de ser surpreendido por uma 
máquina capaz de “compreender” os 
desejos dos consumidores.

heart

abacus

Na indústria do vending, ser possível 
mudar no momento certo, percebendo 
as tendências do mercado, é o segredo 
de um sucesso duradouro. Agily 
possibilita uma rápida atualização da 
sua gama de máquinas pela adição de 
tentadoras especialidades no menu, 
dando aos utilizadores uma maior 
escolha e uma interação mais atraente 
com a máquina.

TENHA O CONTROLO TOTAL 
DA MUDANÇA

■ A interactividade que necessita com um Touch 21” 
ou um interface Smart.
■ Duas opções de expansão de menu: dispensador 
topping (x2) ou um segundo distribuidor de copos no 
tamanho preferido.
■ Máxima capacidade  até 1.100 copos, entre os 
diâmetros de 57/70/74/80.
■ Iluminação dedicada a guiar os passos dos 
utilizadores
■ Porta com grande área de personalização com vinil 
autocolante.

AGILY L 21” AGILY M 21”

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

Experimentando sempre novos sabores e 
provando com todos os sentidos: pode algo 
ser mais tentador?

heart

abacus

Para querer o melhor tem de oferecer 
o melhor. Interação avançada, uma 
imensidão de sabores, personalizações 
ilimitadas: Intuity é a mais completa 
solução para transformar uma 
experiência de compra numa constante 
viagem de descoberta, multiplicando as 
oportunidades de consumo até quase 
ao infinito.

PARA OS QUE QUEREM DE TUDO

■ Máxima interação com um interface touch de 32” ou 21”.
■ Menu extenso com dispensador de topping de série (x4).
■ 2 configurações de copos, à escolha entre os diâmetros 
de 57/70/74/80.
■ Excepcional capacidade: até 1.820 cops.
■ Iluminação dedicada a guiar os passos dos utilizadores.
■ Extensa superficie vidrada para personalização.

 INTUITY+ 32” INTUITY 21”

FLESSY
Uma exposição de produtos bem iluminada e abastecida, atraente para os olhos e o apetite: difícil, 
ou mesmo impossível, de resistir. E se você quiser ser ainda mais impressionante, pode atrair a 
atenção de seus clientes personalizando a porta da máquina com vinil adesivo.

Faminto ou com sede? Com a Flessy, você nunca deixará as pessoas insatisfeitas. Existe uma vasta e 
diversificada oferta de bebidas frias e snacks e a experiência de compra é intuitiva e estimulante em 
todas as fases graças ao ecrã táctil, ao display eletrónico nos tabuleiros e ao percurso luminoso que 
orienta o utilizador nas suas decisões.

heart

abacus

Os seu produtos são a atração principal e a Flessy está lá para iluminar o palco. 
Veja as características e funções da nossa nova máquina para snacks e bebidas 
frias: três tamanhos diferentes  (XL, L or M), um enorme espaço interior que 
pode ser abastecido em diferentes configurações de tabuleiros e espirais, uma 
coluna adicional para mais garrafas, iluminação Led diretamente acima dos 
produtos e um interface touch screen. Toda a flexibilidade que precisa, num 
palco que merece.UMA EXIBIÇÃO DE DESEMPENHO

■ Eficiente interação através de interface touch screen de 7”.
■ Display eletrónico de preços nos tabuleiros.
■ Iluminação seletiva: LEDS em cada um dos tabuleiros para uma perfeita visibilidade do produto.
■ Máxima flexilibidade interna, pode configurar até 7 tabuleiros com 10 espirais.
■ Com a coluna lateral opcional pode aumentar a oferta de garrafas.
■ Percurso luminoso para guiar o utilizador.
■ Grande superfície personalizável na porta.
■ Unidade de refrigeração com o novo gás R290.
■ Defletor para controlo da temperatura em diferentes áreas da máquina.

FLESSY L FLESSY XL FLESSY M

O QUE É A 
FLEXIBILIDADE? 

UMA SOLUÇÃO 
QUE SE ADAPTA 

RAPIDAMENTE 
ÀS SUAS 

NECESSIDADES, DE 
HOJE E DE AMANHÃ.

As características revolucionárias da 
Phygital Solutions - Fácil configuração, fácil 

manutenção e fácil Interação - garantem que 
seu investimento terá eficácia duradoura. 

Porque poderá variar e atualizar a sua gama de 
produtos sempre que desejar, sempre com a 

maior simplicidade. 


