
Diva,
Våran tolkning
av innovation.
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1. Instant 2. Instant 3. Instant kaffe 4. Kaffebönor
5. Kaffebönor 6. Choklad 7. Mjölk 8. Instant

DUBBEL BEHÅLLARE KAFFEBÖNOR
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VERSION DIVA
ESPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB

DUBBLA VÄRMETANKAR
DUBBEL BEHÅLLARE

ESPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB FM
DUBBLA VÄRMETANKAR

DUBBEL BEHÅLLARE

BRYGGENHET MED VARIABLE
KAMMARE (ESV) ✓ ✓

BEHÅLLARE KAFFEBÖNOR 2 2

PRODUKT BEHÅLLARE 6 6

TOPPING PRODUKTKARTONGER 4 4

SYRUB BIBS 2 2

FÄRSKMJÖLKSMODUL - ✓
MÅTT MM 2110H x 1000B x 800D / VIKT 280 KG

DIVA är den mest mångsidiga och innovativa 
Coffee Corner lösningen på marknaden: den 
möter till fullo konsumenters omfattande behov 
då den erbjuder 350 kombinationer av drycker 
men med en 32 tums LCD och ett intuitivt 
gränssnitt gör det enkelt att göra sin beställning. 
Med DIVA kan konsumenternas smak förvandlas 
till recept för läckra drycker, med hjälp av LCD 
skärmen som din guide. Med mångsidighet och 
kunna erbjuda en komplett dryck, gör att DIVA är 
den ledande maskinen i vending sektorn. 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Touch: Multimedia touchscreen som kan hantera video etc - 32”.
■ Kopphållare med plats för olika storlekar från 70 till 80 mm, som dess-
utom är försedd med LED som talar om för konsumenten vilken kopp dom 
skall ta.
■ Lockdispenser för att hålla dryckerna varma.
■ Koppstation med hiss som justeras efter koppstorlek; Detta leder till ett 
bättre resultat i koppen.
■ Dörr med uppdelade fack för tillbehör (socker, omrörare, papperskopp-
hållare...).

SPECIFIKATIONER 
■ STRÖMFÖRSÖRJNING: 220-230V - 50Hz 60Hz
■ INRE STRÖMFÖRSÖRJNING
2.35 kW 
■ VATTENANSLUTNING:
Koppling = 3/4” - Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

EGENSKAPER
■ Ny bryggenhet med variable kammare 7 - 14 gram kaffe.
■ Topping-dispenser: Val av 4 olika toppingprodukter till dryckerna, finns i 
massor av olika typer så som, Chokladflingor, Choco pops, müsli etc.
■ Syrup-dispenser: Kan leverera 2 olika smaker men finns stort urval av 
smaker så som, karamell, vanilj mm.
■ Version med färskmjölksmodul har ett nytt skumsystem som möjliggör 
otroligt många dryckeskombinationer kalla som varma.

■ Kylskåp för korrekt hantering av färskmjölk, Temperatur under 4°C, 
Volym 15 liter, Sensor för när mjölk är slut samt temperatursensor som 
visar temperaturen i kylskåpet.
■ Koppsensor för kopp position samt storlek.
■ Fläkt för spridning av kaffedoft.
■ Betalsystem: Sedelläsare, Växlande mynstsystem, kontantlösa system.
■ Kraftfull och flexibel elektronik.

PRODUKT KAPACITET
Kaffebönor  3.5 kg per behållare (x2)
Instant kaffe* 1.4 kg
Barley 1.4 kg
Granulerad mjölk 2.2 kg
Whitener 4.0 kg
* Smala behållare.

TILLBEHÖRS KIT
■ Kit klockchip (för att styra energisparläge samt rabatt aktiviteter).
■ Sidohylla för att kunna ställa koppen och slappna av och njuta av dryck-
en.

MILJÖ
■ Kompatibel med pappersbägare och träomrörare.
■ Energisparläge: Minskar energiförbrukningen genom att sänka tempera-
turen i värmepannan under vissa tidsperioder.
■ I överensstämmelse med ROHS och RAEE-direktiven.

Choklad  4.8 kg
Citronte  5.2 kg
Soppa  3.8 kg
Kyld dryck  4.0 kg
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Bianchi Vending Scandinavia AB
info.se@bianchivending.com
Box 65, 542 21 Mariestad, Sweden
T: +46(0)501 393 230 - F: +46(0)501 393 239

Tekniska data och uppgifter är
ungefärliga och kan ändras utan 
föregående meddelande.

Bianchi Vending är ett varumärke som tillhör:



Personlig gourmet 
vending

Med DIVAs touchskärm och dess intuitiva gränssnitt 
förenklas konsumentens inköpsprocess och omvandlar 
det hela till en upplevelse. Konsumenterna använder den 
32 tum stora skärmen för att välja drycker ur 5 familjer(om 
så önskas) med 6 val i varje familj.

Ett otroligt stort utbud men med full hjälp från skärmen 
blir detta till en enkel upplevelse. Allt från att välja 
koppstorlek eller läcker topping samt smaksätta med 
syrup. Skärmen kan även ge nyttig information så som 
innehållsförteckning m,m.

Med DIVA för konsumenten en “”dialog”” med maskinen 
för att skapa unika egna recept för en himmelsk 
gourmentupplevelse.

Konsumenterna 
kan välja mellan 
350 kombinationer 
av drycker och 
ingredienser

DIVA behagar alla smaker, med över 350 
olika dryckeskombinationer gjorda från 
malda bönor, färsk mjölk(om så önskas) 
eller torrprodukter. Konsumenten kan 
välja sin koppstorlek samt om man så 
önskar ta lock till för take away. DIVA 
har utformats för on-the-go breaks 
men passar alla tänkbara ställen för en 
kaffemaskin.

Koppstation med 3 hissar som
justerar sig efter koppstorleken.

Kopphållare med plats för olika storlekar
(diameter 70 till 80mm).

Lockdispenser.

Varje dryck kan skräddarsys genom att lägga till ett antal ingredienserr av 
högsta kvalitet så som: hackade nötter, chokladflingor, choco pops, müsli m,m 

samt karamell eller vanilj syrup eller någon annan god smak.

En god
atmosfär
Tack vare sitt bredda utbud av drycker och ett system 
som sprider doften av kaffe när det males förför DIVA 
konsumenterna genom att omfamna alla sinnen och 
skapa en inbjudande miljö och riktigt god atmosfär. 
Med innovativ design och material i hög kvalitet gör 
DIVA till en exclusiv maskin.

Dess moderna stil, släta linjer och stora LCD 
skärmen ger verkligen ett lyxigt intryck. Tack vare 
LCD skärmen kan man visa bilder, videos vilket 
förbättrar konsumenternas engagemang och vilket ger 
förbättrade affärsmöjligheter.

Med andra ord skapar DIVA en otrolig Coffee 
Shop upplevelse på platser som bensinstationer, 
köpcentrum, flygplatser, biografer, butiker, kiosker etc 
men samt även för kontorslösningar med det lilla extra. 

Enkel
service
Service på DIVA är enkel: helt designat för att göra det 
enkelt att komma åt de inre delarna av systemet och 
rengöra dom.

FÄRSKMJÖLKSRENGÖRNING
Eftersom mjölk är en lättfördärvlig produkt så rengör 
DIVA mjölksystemtet automatiskt för att förhindra 
bakterietillväxt. Kretsen sköljs varje gång med kallt vatten 
efter att en produkt med mjölk tagits. Man kan även 
använda periodisk automatisk tvättning(Programmerbar 
från 0 till 20 minuter från sista gången mjölk användes) 
vilket rengör kretsen. Detta vatten kan även värmas upp 
med ånga. 

01. Välj
Konsumenten kan välja mellan 5 
familjer(Om så önskas) med 6 val i 
varje familj. Samt välja koppstorlek och 
dessutom finns lock som tillval. 

02. Anpassa
Drycker kan anpassas och 
förverkligas tackvare ett urval av 
toppings samt syrups.

03. Låt dig guidas
Låt skärmen guida dig i ett grafiskt 
gränssnitt som förhöjer hela upplevelsen.


