
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.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DEN FRISTÅENDE ENHETEN FÖR VARMA DRYCK

INTUITY+ INTUITY AGILY L AGILY M

Användargränssnitt touch 32” touch 21,5” touch 21,5” / smart touch 21,5” / smart

Kaffemodul es/esv* es/esv* es/esv* es/esv*

Behållare för kaffebönor (2,8 kg 
standardbehållare / 3,8 kg med tillägg)

upp till 2
(standard eller vakuum)

upp till 2
(standard eller vakuum)

upp till 2
(standard eller vakuum)

upp till 2
(standard eller vakuum)

Espressoversion liten kanister (3 lt) upp till 10 upp till 10 upp till 10 upp till 10

Espressoversion stor behållare (6,5 lt) upp till 5 upp till 5 upp till 5 upp till 5

Instantversion liten kanister (3 lt) upp till 12 upp till 12 upp till 12 upp till 12

Instantversion stor behållare (6,5 lt) upp till 8 upp till 8 upp till 8 upp till 8

Sockerbehållare (3 kg smal/7 kg stor) 1 stor eller 2 smal 1 stor eller 2 smal 1 stor eller 2 smal 1 stor eller 2 smal

Mixer i espressoversion upp till 5 upp till 5 upp till 5 upp till 5

Mixer i instantversion upp till 8 upp till 8 upp till 8 upp till 8

BIB sirap i omgivningstemperatur vallfritt vallfritt vallfritt vallfritt

Toppings 4 2 2 (vallfritt)** 2 (vallfritt)**

Boiler dubbel dubbel enkel eller dubbel enkel eller dubbel

Koppdispenser 2 (ø 57/70/74/80) 2 (ø 57/70/74/80) 1 (+1 vallfritt)**
(ø 57/70/74/80)

1 (+1 vallfritt)**
(ø 57/70/74/80)

Koppkapacitet upp till 1820 upp till 1820 upp till 1100 upp till 1100

Dispenser för omrörare dubbel 90 mm-125 mm dubbel 90 mm-125 mm enkel 90 mm-125 mm
(+1 vallfritt)

enkel 90 mm-125 mm
(+1 vallfritt)

Koppsensor standard standard vallfritt vallfritt

Mått mm H1830 B685 D990 H1830 B685 D990 H1830 B685 D870 H1700 B685 D870
(med öppningsbar topp)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DEN FREE-STANDING SNACK & FOOD-ENHETEN
FLESSY XL 

MASTER
FLESSY L
MASTER

FLESSY L
SLAVE

FLESSY M
MASTER

FLESSY M
SLAVE

Användargränssnitt Touch 7" Touch 7" - Touch 7" -

Hyllplaner 6 6 6 6 6

Spiralkolumner 10 8 8 6 8

Prisvisning digital standard standard standard - -

Produktens nedstigningssensor standard standard standard standard standard

Upplyst slinga standard standard standard - -

Lysdioder för varje låda standard standard standard standard standard

Extra sidokolumn 2 1 - - -

Avtagbar kolumnmodul för flaskor standard standard - - -

Mått H1830 B1086 D830 H1830 B870 D830 H1830 B720 D830 H1700 B715 D830 H1700 B715 D830 På vårt Training Center hittar du 
all information du behöver för 
att utforska detaljerna i Phygital 
Solutions och få ut det mesta av deras 
revolutionerande funktioner.

Phygital Solutions 
designades genom att 
integrera en flexibel 
hårdvarustruktur 
med avancerade 
mjukvaruverktyg för att 
göra din verksamhet 
ännu snabbare, 
lönsammare och framför 
allt enklare. 
Välkommen till 
Vending-Revolutionen

T-CENTER
BÖRJA 
UTBILDNINGEN 
OCH GÖR DIG REDO 
ATT ÄNDRA DIN 
ARBETSMETOD.

PHYGITAL
KROPP OCH SJÄL, FYSISKT OCH DIGITALT

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTIONEASY

Phygital Solutions för varma drycker består av ett antal 
Standard Functional Modules som du kan ändra med bara 
några enkla steg och skräddarsy din maskin för den lösning 
du vill erbjuda.

Det finns bara en korrekt 
konfiguration: den som 
tillgodoser dina behov.

EASY CONFIGURATION.

EASY INTERACTION.

Physical En maskin som består av standardmoduler som kan 
läggas till eller bytas ut för att skräddarsy din egen lösning.
arrow-right Enkelt: maskinen känner automatiskt igen den konfigurationen 
som har ställts in.
arrow-right Snabbt: att ställa in din konfiguration kräver minimal tid.
arrow-right Flexibel: konfigurationen kan ändras enligt kraven.

Physical Du har oändliga möjligheter 
att utöka ditt utbud.
arrow-right Personlig: användarna kan skapa 
drycker precis som de vill ha dem.
arrow-right Lockande: locka dina kunders 
uppmärksamhet med kampanjer och 
paketförsäljningar.
arrow-right Produktiv: ditt företag växer genom 
up- & cross-selling.

Digital Du har kontrollen med den nya BI-Creator-mjukvaran.
arrow-right Intuitivt: grafik och ikoner visar dig vad du beöver göra och 
hur du gör det.
arrow-right Skräddarsydd: guidad procedur för att ställa in precis vad 
du behöver.
arrow-right Spännande: använd de förinställda alternativen eller skapa 
en personlig upplevelse.

Digital Native API-system*: hur kan 
försäljningsautomater se ut i framtiden?
arrow-right Riktat: tredjepartsapplikationer för 
användarprofilering.
arrow-right Spännande: lägg till väderinformation 
och annat webbinnehåll.
arrow-right Human: digital signering och 
röstassistent för att förbättra 
interaktionen.

* Bianchi Industry provides the API system and the mentioned appli-
cations are only given as examples.

Physical En plattform med ursprung 
från fordonssektorn: uppgiften är enkel.
arrow-right Smart: maskinen känner automatiskt 
av dess funktionsstatus.
arrow-right Exakt: statusanalys för enskilda 
elektriska/elektroniska komponenter.
arrow-right Guidad: du får instruktioner för att 
lösa eventuella problem.

EASY MAINTENANCE.

Digital Ett system som känner igen 
problem i förväg och löser dem.
arrow-right Transparent: hela tiden vet du vad 
som händer och var.
arrow-right Avancerat: maskinen registrerar dess 
komponentstatusdata.
arrow-right Integrerad: du kan använda data som 
registrerats på en IoT-plattform.

*ES: traditional espresso coffee brewer – ESV: variable chamber coffee brewer       **Toppning och dispenser för andra koppar är ömsesidigt uteslutande alternativ.

DEN NYA VENDING-UPPLEVELSEN

FÖLJ MED PÅ 
DEN PHYGITAL 
REVOLUTION



AGILY
Agility är en konkurrensfördel eftersom den 
gör att du kan hänga med i takt med att din 
kundkrets förändras.

Nöjet att bli överraskad är en varuautomat 
som kan uppfatta “användarnas” 
önskningar.

heart

abacus

Inom varuautomatbranschen är 
förmågan att förändras vid rätt tidpunkt 
och fånga upp nya konsumenttrender 
hemligheten till varaktig framgång. 
Agily erbjuder dig chansen att snabbt 
uppdatera ditt utbud genom att 
lägga till frestande specialiteter till 
menyn, vilket ger användarna större 
valmöjligheter och gör interaktion med 
maskinen mer lockande.

DU HAR TOTAL KONTROLL ÖVER 
FÖRÄNDRINGAR

■ Den interaktivitet du vill ha med Touch 21” eller 
Smart-gränssnitt.
■ Två alternativ för att utöka menyn: topping dispenser 
(x2) eller en andra kopp dispenser i önskad storlek.
■ Maximal kapacitet på upp till 1 100 koppar vald från 
diametrarna 57/70/74/80.
■ Upplyst slinga för att vägleda användaren.
■ Dörr med stor yta som kan personifieras med 
klistermärken.

AGILY L 21” AGILY M 21”

INTUITY
När stil kombineras med kvalitet har du rätt 
produkt för att tillfredsställa även de mest 
sofistikerade användarna.

Att prova ständigt nya smaker och uppleva 
dem med alla sinnen: kan något vara mer 
lockande?

heart

abacus

Erbjud det bästa om du vill få det bästa. 
Avancerad interaktion, en rikedom av 
smak, obegränsad personalisering: 
Intuity är den mest kompletta lösningen 
för att förvandla en köpupplevelse 
till en ständig upptäcktsresa, som 
multiplicerar konsumentmöjligheter 
nästan till oändligheten.

FÖR DE SOM VILL ALLT

■ Maximal interaktion med 32” eller 21” pekgränssnitt.
■ Mer omfattande meny med påläggsdispenser (x4) som 
standard.
■ Koppar i 2 konfigurationer, valda från 57/70/74/80 
diameter.
■ Exceptionell kapacitet: upp till 1 820 koppar.
■ Upplyst väg för att vägleda användaren.
■ Omfattande personaliserbar bakgrundsbelyst glasyta.

 INTUITY+ 32” INTUITY 21”

FLESSY
En väl upplyst, heltäckande display som lockar både ögonen och aptiten: svår, eller till och med 
omöjlig, att motstå. Och om du vill vara ännu mer imponerande kan du locka dina kunders 
uppmärksamhet genom att anpassa dörren till maskinen med klistermärken.

Hungrig, törstig? Med Flessy kommer du aldrig att lämna människor missnöjda. Det finns ett brett 
och mångsidigt utbud av kalla drycker och snacks, och köpupplevelsen är intuitiv och spännande i 
varje led tack vare pekskärmen, den elektroniska displayen på lådorna och den lysande vägen som 
vägleder användarna i deras beslut.

heart

abacus

Dina produkter är stjärnattraktionen, och Flessy är där för att ge dem en mycket 
effektiv scen. Ta en titt på specifikationerna och funktionerna för din nya 
varuautomat för kalla drycker och snacks: tre tillgängliga storlekar (XL, L eller M), 
ett stort inre utrymme som kan förses med olika konfigurationer av lådor och 
spiraler, en extra sidopelare för fler flaskor, LED-ljus ovanför produkterna och ett 
pekskärmsgränssnitt. All flexibilitet du behöver, på scenen som du förtjänar.

EN FÖRESTÄLLNING PÅ DISPLAY

■ Effektiv interaktion med hjälp av 7-tums pekskärmsgränssnitt.
■ Elektronisk display på lådorna.
■ Selektiv belysning: LED på varje låda för perfekt synlighet av produkten.
■ Maximal intern flexibilitet, du kan konfigurera upp till 7 lådor med 10 spiraler.
■ Ytterligare flaskor kan erbjudas med hjälp av den valfria sidopelaren.
■ Lysande väg för att vägleda användaren.
■ Dörr med stor yta som kan personifieras med klistermärken.
■ Kylaggregat med senaste generationens R290 gas.
■ Luftriktare för att styra områden vid olika temperaturer.

FLESSY L FLESSY XL FLESSY M

VAD ÄR FLEXIBILITY? 
EN LÖSNING SOM 

SNABBT ANPASSAR 
TILL DINA BEHOV, 

BÅDE IDAG OCH
I MORGON.

De revolutionerande funktionerna hos Phygital 
Solutions – enkel konfiguration, enkelt underhåll 

och enkel interaktion – garanterar att din 
investering kommer att ha bestående effekt. För 
du kommer att kunna variera och uppdatera ditt 

produktsortiment när du vill, varje gång med 
största enkelhet.


