
Diva,
a inovação tem 
a sua própria 
interpretação.
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1. Solúvel 2. Solúvel 3. Descafeínado 4. Café em grão
5. Café em grão 6. Chocolate 7. Leite 8. Solúvel

CONTENTOR DUPLO DE CAFÉ EXPRESSO
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DE XAROPE
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VERSÕES DIVA
EXPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB

DUPLA CALDEIRA
DUPLO CONTENTOR

EXPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB FM
DUPLA CALDEIRA

DUPLO CONTENTOR

GRUPO DE CAFÉ EXPRESSO
DE CÂMARA VARIÁVEL (ESV) ✓ ✓

TREMONHA DE CAFÉ EM GRÃO 2 2

CAIXA DE PRODUTOS 6 6

CAIXA DE PRODUTOS TOPPING 4 4

XAROPE BIB 2 2

MÓDULO DE LEITE FRESCO - ✓
DIMENSÕES MM 2110A x 1000L x 800P / PESO 280 KG

DIVA é o mais versátil e inovador ”coffee corner” 
do mercado: satisfaz de modo completo todas 
as vastas necessidades dos consumidores 
com 350 combinações diferentes de bebidas e 
aromas, utilizando a mais intuítiva e interativa 
plataforma disponível. Com a DIVA os variados 
gostos dos consumidores são apresentados em 
verdadeiras e deliciosas bebidas, graças a um 
sistema que dirige a criação da bebida desejada. 
A variada e completa oferta coloca a DIVA no 
papel principal do vending.

INTERFACE DE UTILIZADOR
Touch: monitor touchscreen de 32” para reprodução de conteúdos mul-
timédia.
■ Dispensador manual de copos dotado de led ś indicativos para conduzir 
o utilizador na escolha do copo correto.
■ Dispensador de tampa para permitir manter a bebida quente numa uti-
lização on-the-go.
■ Estação de copos com elevador para otimizar a bebida de acordo com o 
tamanho do copo.
■ Porta com compartimentos divididos por acessórios (açúcar, paletinas, 
porta-copos de papel, etc...).

ESPECIFICAÇÕES
■ ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA: 220-230V - 50Hz 60Hz
■ FONTE DE ENERGIA
2.35 kW 
■ Rosca = 3/4” - Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS
■ Novo grupo expresso de câmara variável, dose de café de 7÷14 gr .
■ Dispensador de toppings: escolha entre 4 diferentes tipos de topping 
para uma bebida mais completa com a adição de produtos de elevada 
qualidade, como: pepitas de chocolate, choco pops, muesli.
■ Dispensador de xarope: distribui 2 tipos diferentes de xarope como 
caramelo e baunilha ou outros deliciosos sabores.
■ Versão com módulo para leite fresco com novo sistema de distribuição 
para uma incrível variedade de bebidas quentes e frias.
■ Unidade de refrigeração para um correto armazenamento do leite 

fresco; temperatura inferior a 4°C; capacidade: 15 litros; sensor do nível 
de leite e termómetro para leitura da temperatura interior da unidade de 
refrigeração.
■ Sensor de posicionamento e tamanho do copo.
■ Difusor de aroma para o exterior.
■ Sistemas de pagamento: leitor de notas, leitor de moedas, sistema de 
pagamento sem dinheiro.
■ Potente e flexível eletrónica.

CAPACIDADE DE PRODUTO
Tremonha de café   3.5 kg cada (x2)
Café solúvel*   1.4 kg
Cevada   1.4 kg
Leite liofilisado   2.2 kg
Creamer   4.0 kg
* Contentores estreitos.

KIT ACESSÓRIOS
■ Kit relógio (para poupança energética e atividades promocionais).
■ Kit de prateleira lateral para apoio da bebida.

AMBIENTE
■ Compatível com copos de papel e paletinas de madeira.
■ Modo de poupança de energia: reduz o consumo de energia colocando 
a caldeira em stand-by por períodos especificos de tempo.
■ De acordo com as diretivas ROHS e RAEE.

Chocolate   4.8 kg
Chá de limão   5.2 kg
Sopa   3.8 kg
Bebida fria   4.0 kg
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chamber 7 14 gr

Informações e dados técnicos são 
indicativos e podem ser alterados 
sem aviso prévio.

Bianchi Vending é uma marca registada 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



Vending gourmet 
personalizável

Utilizando tecnologia touch, o interface interativo e 
intuítivo da Diva não apenas simplifica o processo de 
escolha do utilizador, como o torna numa experiência 
única. Através de um display em LCD de 32”, os 
consumidores podem escolher entre 5 famílias de bebidas 
quentes (6 seleções para cada família).

Uma enorme escolha com assistência automática: o 
percurso guiado acompanha o utilizador durante todo 
o processo de seleção, desde a escolha do copo até 
ao refinamento da bebida com a adição de deliciosos 
toppings. O software permite ainda cumprir exigências 
alimentares através da informação nutricional e 
comunicação detalhada de cada ingrediente.

Com a DIVA um verdadeiro diálogo com a máquina é 
estabelecido, permitindo a preparação personalizada de 
divinais bebidas gourmet.

Os consumidores 
podem escolher entre 
350 combinações 
possíveis de bebidas e 
diversos ingredientes

DIVA agrada a todos os gostos, com mais 
de 350 diferentes combinações de bebidas, 
feitas com café moído, leite fresco e produtos 
solúveis. O utilizador tem a possibilidade de 
escolha entre tamanhos de copo e de levar 
consigo a sua bebida, graças à pratica tampa 
disponível: A DIVA foi desenhada com o 
objectivo de cumprir as necessidades de uma 
comoda e gratificante pausa em movimento.

3 colocações para copos com elevador para regular a 
melhor posição de acordo com o tamanho do copo.

Dispensador manual de copos para diferentes 
diâmetros de70 a 80 mm.

Dispensador de tampa.

Cada bebida pode ser personalizada com a adição de numerosos ingredientes 
de alta qualidade: pepitas de chocolate, miolo de noz, choco pops, muesli, 

xarope de caramelo ou baunilha e muitos outros deliciosos sabores.

Uma atmosfera 
de sabores
Com uma ampla gama de produtos e um sistema 
que difunde para o exterior o aroma do café durante 
o processo de moagem, a DIVA seduz todos os 
consumidores, abarcando todos os sentidos e criando 
um ambiente convidativo através de uma atmosfera 
que literalmente se saboreia. O inovador design e uso 
de materiais de superior qualidade conferem à DIVA 
um expoente de luxo: estilo contemporâneo, linhas 
harmoniosas e um amplo touch screen dão brilho ao 
expressivo e dinâmico estilo.

E ainda mais: A tecnologia LCD do monitor permite a 
difusão de imagens e videos de alta resolução, para 
efeitos promocionais ou informativos, aumentando 
assim o envolvimento do utilizador da máquina, 
comunicando oportunidades de negócio e divulgação 
de produto.

A DIVA apresenta-se como um coffee shop único e 
excecional em lugares como estações de serviço de 
auto-estrada, centros comerciais, aeroportos, cinemas, 
bem como uma nova solução para os escritórios de 
grandes empresas.

Fácil
manutenção
Fácil manutenção com DIVA: tudo foi projetado para 
simplificar o processo de acesso e limpeza das partes 
internas da máquina..

CIRCUITO DE LIMPEZA DO LEITE
Dada a natureza perecível do leite fresco, a DIVA faz 
a lavagem automática do circuito do leite de forma a 
prevenir a proliferação de bactérias: no fim de cada 
seleção de leite, é injetada água fresca no circuito. O 
sistema inclui ainda lavagens automáticas periódicas 
(programáveis por períodos de 0 a 20 minutos após a 
última dispensação do produto) que limpam o circuito de 
distribuição, com a opção de aquecer a água de lavagem 
com vapor.

01. Escolha
Os utilizadores podem escolher entre 5 
famílias diferentes de bebidas quentes (6 
seleções para cada família) e 2 menús, e 
entre dois tamanhos de copo, ambos com 
opção de tampa.

02. Personalização
As bebidas podem ser 
personalizadas, transformando-as 
numa verdadeira receita, graças à 
disponibilidade de toppings e xaropes 
de alta qualidade.

03. Deixe-se conduzir
O processo guiado de seleção através de 
um interface gráfico, permite ao utilizador 
uma experiência pessoal de vending 
gourmet.


