
TALIA KAFFEPAUSEN 
UTAN BEGRÄNSNINGAR.

SPECIFIKATIONER 
■ Elförsörjning: 220-240 Vac - 50/60 Hz 
■ Intern elförsörjning: alla elektriska komponenter matas med 24 Vdc, 
med undantag för pannans motstånd och pumpen. 
■ Strömförsörjning: 1,80 kW enkelpanna 
■ Vattenförsörjning: kopplingsanslutning = 3/4””,
vattentryck = 0,5 – 6,5 bar

FUNKTIONER 
■ Spillbricka: 2 liter med synlig signal för maximal vattennivå. 
■ Sumplåda: 40 kapslar med diskprogramhantering. 
■ Tillgänglig med standard myntinkast eller gratis försäljning. 
■ Akustisk signal vid klar produktleverans. 
■ Upplyst leveransfack med lutande mugghållare, 170 mm hög för att 
använda alla typer av muggar, kompatibel med en 130 mm kanna.

PRODUKTKAPACITET
Bönbehållare    3,5 lt (1,3 kg)
Enkel kanister för instantprodukter  1,5 lt
Dubbel kanister för instantprodukter  3,5 lt

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

TILLBEHÖR
■ Blankpanel ersätter försäljningspanel.
■ Kit för omvandling från fast till autonom vattenförsörjning. 
■ Fresh milk kyl modell.
■ ZO81 svart skåp.

MILJÖ
■ Bakgrundsbelyst meny med LED (Easy version).
■ I enlighet med ROHS och WEEE.

KAFFEBÖNOR* INSTANT

1. Kaffebönor 2. Choklad
3. Mjölk 4. Instant

1. Socker 2. Kaffe 3. Choklad
4. Mjölk 5. Te

*Giltig konfiguration för version med traditionell espressobryggare + version med variabel kammare kaffebryggare.

TALIA MODELL 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

Användargränssnitt easy touch 7” easy easy touch 7” easy

Version kaffebönor kaffebönor kaffebönor kaffebönor kaffebönor Instant kaffe

Traditionell espres-
sokaffebryggare (ES) es es es - - -

Kaffebryggare med 
variabel kammare (ESV) - - - esv esv -

Behållare för kaffebönor 1 1 1 1 1 -

Boilers 1 1 2 1 1 1

Kanistrar för instant 
produkter 

3 3 3 3 3 5

Myntinkast standard standard free vend standard standard standard

Vattentillgång fast anslutning fast anslutning fast anslutning fast anslutning fast anslutning fast anslutning

Mått mm H 650 (720 extern kaffebönbehållare) x 395B x 576D / VIKT 31.5 KG

1 2 3 4 51 2 3 4

OCS-lösningen för att förbättra
även de minsta ytorna.

COFFEE STATION SOLUTIONS
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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.

PATENTERAD
ESPRESSOEASY SELECTIONSTOUCH SELECTIONS

FÄRSK MJÖLK-MODUL 
(VALFRITT)

DUBBEL UTGÅNG FÖR 
ATT LEVERA 2 KOPPAR 

KAFFE SAMTIDIGT

VARIABEL
KAMMARE



mug-hot

shield-check

FIKA PÅ KONTORET? GÖR 
VARDAGENS ÖGONBLICK 
EXTRA SPECIELLA
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Umgås med kollegor och att skratta 
tillsammans, njut av den berusande doften av 
espressokaffe eller till och med den silkeslena 
krämigheten i en perfekt cappuccino.

Med en så bred meny finns det fler möjligheter för er och 
du kan erbjuda ett bredare sortiment och prisutbud.

Ditt sortiment blir ännu mer lockande: drycker med mjölk är 
bland de produkter som konsumenterna älskar mest av allt.

Snabb maskinrengöring? Detta förbättrar också 
produktiviteten: bara en touch, och den är redo att 
servera nästa kaffe.

Det finns en favoritdryck för alla tider på dygnet: 
kaffe i alla dess varianter och mycket mer därtill.

Fresh Milk-modulen förbättrar hanteringen av denna 
ingrediens. Resultatet? Krämiga drycker som folk älskar.

En trygg paus är en paus som får människor att le: för 
sinnesfrid är avgörande för total njutning.
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heart

heart

abacus

abacus

abacus

Tack vare tekniken i Talia så gör den espresso av 
mycket hög kvalitet, precis som det i baren, och det 
finns även ett antal instant kanistrar som ger ett 
ännu mer varierat utbud.

Mer än vad du förväntar dig: med Fresh Milk-modulen kan 
du ge Talia-menyn extra kvalitet och valmöjligheter, vilket 
gör det möjligt för dina kunder att göra Cappuccino och 
många andra läckra drycker på ett ögonblick.

En maskin som kontinuerligt hygieniseras erbjuder 
en garanti som många konsumenter förväntar 
sig i dagens värld. Med Talia tar det bara några 
sekunder att uppfylla deras krav, och även dina: 
programmering av tvättcyklerna, enkel åtkomst som 
underlättar rengöringen och skärmdesinfektion utan 
att behöva stänga av maskinen.

■ ES-version med traditionell espressobryggare: espressokaffe 
gjort enligt italiensk tradition.
■ ESV-version kaffebryggare med variabel kammare: doserar från 
8 till 13 g. Det garanterar perfekt bryggt kaffe i alla dess smakrika 
varianter. Denna version har ett dubbelt utlopp och kan leverera 
två koppar kaffe samtidigt.
■ Produktlayout med en behållare för 1,3 kg kaffebönor och tre 
behållare för instant produkter.

■ 4-liters kylskåp för att hålla mjölken i perfekt skick
■ Automatisk sköljning.
■ Roterande kugghjulspump + värmeaggregat.
■ Mugghållare med muggvärmningsmöjlighet: muggförvaringsutrymme 135 
mm högt, med plats för ca 20 muggar.
■ Kompatibel endast med versioner med hela bönor.

■ Storlek: L 30 x H 63 x D 45 cm

KVALITET OCH URVAL: 
ERBJUD ENBART DET 
BÄSTA

FÄRSK MJÖLK FÖR 
OEMOTSTÅNDLIGA DRYCKER

hand-point-up04

En trevlig fika med en maskin inställd till 
perfektion.

Uppgiften är enkel med hjälp av intuitiv programmering 
ombord som hjälper dig att spara tid och energi.

heart

abacus

Total kontroll, på enklast möjliga sätt: med ett fingertryck. 
Med sin pekskärm-meny möjliggör Talia menyinställning 
och personalisering, inställning av tvättcyklar och daglig 
rengöring, visning och hantering av maskinens larm.

ENKELHETEN ATT HA ALLT 
UNDER KONTROLL

HYGIEN PÅ BARA NÅGRA 
SEKUNDER: SÄKERHET 
OCH... AVSLAPPNING

TALIA TOUCH 7 ”
+ MODUL FÖR FÄRSK MJÖLK
(tillval)

TALIA EASY + SKÅP

För många människor är en fika på kontoret en daglig ritual, gör den 
unik med Talia: den halvautomatiska kaffelösningen som kan skapa en 
mysig och välkomnande fikahörna var som helst, en paus präglad av 
smak, prestanda och design.

sync02

Sätt konsumenterna i centrum med interaktionen som erbjuds 
i Talia: pekskärm-menyn guidar kunderna och hjälper i valet av 
deras drycker.

■ Välj mellan 2 intuitiva gränssnitt:
Easy: bakgrundsbelyst knappsats med 12 valknappar och en personlig 
anpassningsbar 3,5” LCD TFT-färgskärm.
Touch: 7-tums pekskärm med en intuitiv, lättanpassad meny. Det erbjuder ett 
effektivt utrymme för kommunikation som kan visa videor och produktinformation.

DEN HÄR KAFFEHÖRNAN
ÄR SÅ MYSIG!

Dina kunder kommer att få 
mer glädje och njuta av ett 
varierat utbud.
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abacus

Balanserad mängd som doseras 
i koppen, tydligt aromintensitet, 
tillval av mjölk: varje preferens 
blir ett möjligt alternativ.


