
INTUITY
FÖR DE SOM VILL ALLT

Den varma dryckesautomaten som tillfredsställer alla 
önskemål och revolutionerar ditt sätt att arbeta.

PHYGITAL SOLUTIONS



ERBJUD DET BÄSTA OM 
DU VILL FÅ DET BÄSTA, 
VARJE DAG

INTUITY PLUS

Intuity förvandlar en 
köpupplevelse till en 
ständig upptäcktsresa, 
som multiplicerar 
konsumentmöjligheter nästan 
till oändligheten.

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

Enorm kapacitet, avancerad interaktion, ett 
överflöd av smak, gränslös dryckesanpassning 
och en unik stil. Intuity har verkligen allt du 
behöver för att tillfredsställa dina kunders 
önskemål och för att ständigt
skapa nya produkter som rör deras fantasi. 
Men den erbjuder också allt du kan önska dig, 
för med sina revolutionerande egenskaper gör 
den ditt arbete enklare och mer produktivt, så 
att du kan utveckla ditt erbjudande när du vill. 
Ta ditt företag till framtidens automater: allt 
du behöver är en vinnande idé, och Intuity tar 
hand om resten.
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04 01 Maximal interaktion med ett 32” eller 
21” pekskärmsgränssnitt: tydliga 
och intuitiva menyer och möjlighet 
att visa produktvideor och annan 
användbar konsumentinformation.

02 Lysande väg med anpassningsbara 
färger för att vägleda användaren från 
betalning till dryckinsamling.

06 Ergonomiskt dörrhandtag integrerat i 
aluminiumramen.

05 Automatisk koppstationsdörr med 
säkerhetsanordning för skydd vid 
utmatning. 

SKILLNADEN 
FINNS I 
DETALJEN
De som vill allt vill också ha 
något slående, något som gör en 
intryck. Det är därför Intuity har 
designats för att förvåna.

03 Glasdörr med integrerad pekskärm i den 
övre delen och en bred bakgrundsbelyst 
yta med anpassningsbar grafik i den 
nedre delen. Sidan som är dedikerad till 
myntintroduktion och betalningssystem 
kan också anpassas.

04 Revolutionerande design med 
lutande linjer och asymmetriska 
delar för en slående look och känsla. 
Kvalitetsmaterial och uppmärksamhet 
på detaljer, med diamant”-formade 
hörn med en spegelfinish för att skapa 
kontrast med den borstade effekten av 
aluminiumramen. 



EASY CONFIGURATION

Physical Utnyttja potentialen i den nya modulära 
elektroniska arkitekturen med enkel anslutning och plug & 
play-modulidentifiering. Det finns ett brett utbud av möjliga 
kombinationer; lägg till de moduler du vill ha så känner Intuity 
igen dem automatiskt. Du kan erbjuda upp till två typer av kaffe 
och två typer av socker, lägg till vakuumsystemet och bestäm 
hur många lösliga produkter och blandare som ska integreras i 
ditt erbjudande.

Digital Intuitive är nyckelordet, med den nya BI-Creator-
konfigurationsmjukvaran. Följ den guidade processen baserad 
på ett dra-och-släpp-gränssnitt och ställ in det du verkligen 
behöver: välj bland dussintals förinstallerade menyer och recept 
eller frigör din kreativitet för ett mer personligt erbjudande.

EASY MAINTENANCE

Physical Åtkomst till maskinen har underlättats med de 
ergonomiska modulerna, som enkelt kan tas bort för rengöring 
och underhåll. Tack vare den bilbaserade elektroniska 
plattformen har du alltid full kontroll; Intuity förstår automatiskt 
dess driftstatus och ger dig instruktioner om hur du löser 
eventuella problem.

Digital Intuitys teknologi har designats för att utvecklas över 
tiden och kommunicera med tredjepartsappar, till exempel för att 
möjliggöra integration av data som spelats in av maskinen med en 
IoT-plattform. Detta innebär att du kommer att kunna förutse och 
optimera underhållet, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten.

EASY INTERACTION

Physical Interaktion är en fantastisk upplevelse. Via pekskärmen 
bläddrar användaren i menyerna och anpassar varje aspekt av sin 
dryck, precis som om de använde en smartphone eller surfplatta.
Köpet blir ännu mer stimulerande med information om produkter, 
kampanjer och paketförsäljning och LED-belyst guidad process.

Digital Morgondagens försäljningsupplevelse börjar idag och du är 
redan ett steg före alla andra. Intuity är designad för att utvecklas 
i framtiden; du kan göra interaktionen ännu mer fängslande 
och avancerat tack vare det inbyggda API:et, som gör att du kan 
installera tredjepartsappar som väderinformation, nyhetsinnehåll, 
användarprofileringssystem och röststyrda assistenter.
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MENU TREMENU DUEMENU UNO ITUTENTE xxxx LOGOUT

Conferma

NOTA___Vincoli posizione + popup camera variabile?
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STEP 1:trascina gli elementi  nello scheletro

Nuovo

Modifica

Indietro

Sottomenu 1 Sottomenu 2 Sottomenu 3 Sottomenu 4 Sottomenu 5 Sottomenu 6 Sottomenu 7 Sottomenu 8

MENU

ELENCO 
MACCHINE

Configurazione Bicchiere- 
Paletta

Scelta delle Bevande

Gestione
personalizzazioni

Configurazione sistemi di
pagamento

Gestione allarmi

Gestione UI

Calibrazione ingredienti

Gestione ingredienti

CREAZIONE PULSANTIERA
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NOTA___”importa ricetta” permette di caricare file

Calibra ricettaCrea nuova ricetta Importa ricetta

INTUITY PLUS
INTUITY

INTUITY PLUS INTUITY

PEKSKÄRMSGRÄNSSNITT TOUCHSCREEN 32” PEKSKÄRMSGRÄNSSNITT TOUCHSCREEN 21”

INTUITY PLUS + FLESSY L SLAVE

LÄTT ATT ANVÄNDA
■ 32” eller 21” pekskärmsgränssnitt.
■ Upplyst väg för att vägleda 
användaren.

STOR KAPACITET
■ Upp till 2 standard- eller 
vakuumbehållare för kaffebönor.
■ Upp till 10 omedelbara 
produktbehållare.
■ Toppingautomater som standard.
■ Upp till 2 sockerburkar.
■ 2 koppstorlekar valda från 
diametrar 57/70/74/80.
■ Exceptionell kapacitet:
upp till 1560 koppar.

Ett urval av möjliga
konfigurationer... och mycket mer.
Nu är det upp till dig!
Skapa din perfekta konfiguration.

MONO GRINDER (1ES)

1 kaffebönbehållare
4 snabbprodukter stora kapslar
2 omedelbara produkter kanistrar smala
4 blandare

DUBBEL GRINDER (2ES)

1 vakuumbehållare för kaffebönor
1 kaffebönbehållare
5 snabba produkter kanistrar stora
3 blandare

MONO GRINDER (1ES)

1 vakuumkaffebönbehållare (vh)
4 snabbprodukter stora kapslar
2 omedelbara produkter kanistrar smala
4 blandare

DUBBEL GRINDER (2ES)

2 vakuumbehållare för kaffebönor
3 omedelbara produkter kanistrar stora
4 omedelbara produkter kanistrar smala
4 blandare

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER

VACUUM
HOPPER

Skapa ett erbjudande 
anpassat efter dina 
mål: du kan få allt
och mer!

Intuiteten förändras, växer och utvecklas med dig: det är detta som gör den till en vinnande investering. Välj det 
pekskärmsgränssnitt du föredrar, antingen 21” eller 32” för en mer uppslukande upplevelse, och lägg sedan till allt du behöver 
för att fler konsumtionsmöjligheter. Du kan dubbla typerna av kaffe och socker, föreslå upp till tio lösliga produktbehållare och 
garantera perfekt bevarande av smaker med vakuumbehållaren för kaffebönor. Dessutom har du även fyra toppingsautomater 
som standard (på Intuity Plus), två kolumner för koppar i olika storlekar och två omrörare.
Är det här tillräckligt? Vill du ha ännu mer? Kombinera Intuity med en snacks- och kalldrycksmaskin som Flessy L eller XL för ett 
otroligt brett och varierat utbud.

PEKSKÄRM
21” ELLER 32” KOPPDISPENSERESPRESSO

KAFFEBRYGARE
VAKUUM KAFFE 
BÖNHÅLLARE TOPPINGSDISPENSERVARIABEL KAMMA 

KAFFEBRYGARE KUPSSENSOR
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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.

SPECIFIKATIONER 
■ Elförsörjning: 220-240V; 50/60 HZ
■ Strömförsörjning: 2,3 kW
■ Vattenförsörjning: kopplingsanslutning = 3/4”, vattentryck = max 0,65 Mpa

TEKNIK
■ Espressokaffebryggare (ES): espressokaffe gjort enligt italiensk 
tradition. 
■ Kaffebryggare med variabel kammare (ESV) : För doser från 8 till 13 gr. 
Garanterar perfekt bryggt kaffe i alla dess smakrika varianter. 
■ Vacuum kaffebönbehållare (VH): vakuumsystem för bättre bevarande 
av smakerna. 
■ Toppingdispenser för att berika drycker med chokladpulver, choco 
pops, müsli...

BETALNINGSSYSTEM 
■ Kompatibel med alla nätbetalningssystem baserade på Executive- 
och MDB-protokoll.
 
MILJÖ 
■ En potentiellt längre livscykel; möjligheten att konfigurera och omkon-
figurera maskinen i enlighet med förändrad efterfrågan. 
■ Kompatibel med pappersmuggar och trärörare och möjlighet att 
leverera en dryck i en kopp eller i en mugg. 
■ Energisparläge för att minska energiförbrukningen när maskinen är i 
standby. 
■ I enlighet med ROHS och WEEE.

MODELL INTUITY INTUITY PLUS INTUITY

Användargränssnitt touch 32” touch 21”

Kaffebryggare ES/ESV* ES/ESV*

Pannor dubbel dubbel

Kaffebönbehållare
Standardversion 2ES (3,8 kg)
Standardversion 1ES (4,8 kg)
Vakuumversion VH (2,2 kg)

upp till 2
(standard eller vakuum)

upp till 2
(standard eller vakuum)

Instant-produkter kanistrar “smal” (3 l) upp till 10 upp till 10

Instant-produkter kanistrar “stora” (6,5 l) upp till 5 upp till 5

Sockerburkar “smal” (3 kg) eller “stor” (7 kg) 1 stor eller 2 smal 1 stor eller 2 smal

Mixer upp till 5 upp till 5

Toppning av kapslar 4 2

Sirap BIB frivillig frivillig

Dispenser av koppar med variabel diameter

att välja ifrån:
Ø 57 mm 910 st

Ø 70-74 mm 650 st
Ø 80 mm 440 st

att välja ifrån:
Ø 57 mm 910 st

Ø 70-74 mm 650 st
Ø 80 mm 440 st

Andra dispenser med koppar med variabel diameter

att välja ifrån:
Ø 57 mm 910 st

Ø 70-74 mm 650 st
Ø 80 mm 440 st

att välja ifrån:
Ø 57 mm 910 st

Ø 70-74 mm 650 st
Ø 80 mm 440 st

Maximal koppkapacitet upp till 1560 st (Ø 57/70) upp till 1560 st (Ø 57/70)

Omrörare dispenser 90 mm-125 mm doppia / 1100 st doppia / 1100 st

Koppsensor serie serie

Mått mm H1830 x B685 x D990 / VIKT 245 KG H1830 x B685 x D990 / VIKT 240 KG

*ES = traditionell espressokaffebryggare   ESV = kaffebryggare med variabel kammare


