OPTIVEND TL NG
Animo‘nun yeni OptiVend Next Generation ürünü günün
her anında taze, sıcak kahve sunan ve anında hizmet veren
bir makinedir. En sevdiğinizi seçin ve düğmeye bastığınızda
buharı tüten bardağınız birkaç saniye içinde hazır. OptiVend
TL Next Generation içten güçlü, dıştan zariftir.

AVANTAJLARI

İÇECEK SEÇENEKLERI

+

İçecek menüzünde 12 kolay
programlanabilir içecek düğmesi
var, böylece seçim her zaman sizin.

+ Yoğunluğu kişisel tercihlere göre
kolayca ayarlanabilir, çünkü zevkler
farklıdır.

+ 	OptiVend sıcak su için ayrı bir
musluğa sahiptir, böylece çayıntadı

+

SEÇENEKLER

SENTETIK HAZENE

+ 	Bozuk para mekanizması da (MDB) + 	Ana kabin
+ 	Bağımsız set (su tanklı pompa)
dahil çeşitli ödeme sistemleri
+ 	Daha az bakım için su filtresi
+ 	İki fazlı güç (6,4 kW) kapasiteyi
+ Beş farklı boy termos (1,0, 1,5,
saatte 665 bardağa çıkarır
+ 	Fincan algılama
1,85, 2,0 ve 2,1 litre)
+ Termos modu
+ Fincan dağıtıcısı
+	Sıcak ve soğuk su çıkışları (ana
+ Komple temizleme ürünleri 		

OptiVend TL 1 adet çözünebilir
bileşen haznesine sahiptir.

kabinde soğutma ünitesi)

+
GÖSTERGE VE GÜÇ AYARI

+

AKSESUARLAR

her zaman olması gerektiği gibidir.

paketi

Kapı ve/veya yan panellerde
şirket logonuz

Görünür ekran ve ayarlanabilir
kahve sertliği

DEDICATED TO EVERY CUP
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1 adet toz bileşen haznesi
Kahve ve sıcak su için ayrı musluklar
Ayarlanabilir kahve sertliği

OPTIVEND TL NG

YAN GÖRÜNÜM

Tüm boyutlar milimetre
olarak verilmiştir.

ÜST GÖRÜNÜM

421
387
236

STOP (DURDUR) düğmesi
Akıllı Enerji Tasarruf Modu

806

Temizleme programı (kontrol panelinde)

745
100 -155
355

Kullanım sayacı
Karıştırıcı motoru ayarlanabilir d/d

487

521

409

Kuru-kaynatma korumalı yalıtımlı

BÜYÜK İÇERİK KAPLARI

paslanmaz çelik

Büyük içerik kapları, yeniden doldurma işlemleri arasında daha

Ayarlanabilir sıcaklık

uzun dayanır.

Paslanmaz çelik gövde
Teleölçüm uyumlu (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)
Beyaz (RAL 9003), siyah gri (RAL 7021) ve
kırmızı (RAL 3001) renklerde mevcuttur

TEKNİK ÖZELLİKLER

+
+
+
+
+
+
+
+

Demleme süresi, fincan (120 ml): 5 - 12

5,1 LİTRE

2,3 LİTRE

1,2 LİTRE

saniye

Kahve

1300 gr / 640 fincan

500 gr / 250 fincan

300 gr / 150 fincan

Sos

3200 gr / 265 fincan*

1350 gr / 115 fincan*

750 gr / 65 fincan*

Saatlik kapasite: 360 fincan (120 ml) / 40

Kakao

3600 gr / 200 fincan

1500 gr / 85 fincan

800 gr / 45 fincan

litre sıcak su

Şeker

1900 gr / 450 fincan

1060 gr / 245 fincan

Nominal güç: 230V / 50-60Hz / 3275W
Ayarlanabilir fincan tablası: 100 - 155 mm

Çay

940 gr / 235 fincan

Kafeinsiz

300 gr / 150 fincan
* Cappuccino

Maks. musluk yüksekliği: 255 mm
Kazan kapasitesi: 5,5 lt, paslanmaz çelik

İÇECEK SEÇENEKLERI

unsur, kuru-kaynatma koruması

İçecek seçenekleri her içerik kabı için seçtiğiniz içeriğe bağlıdır.

Çeşitli ödeme sistemleriyle uyumlu (MDB)

Ayarlanabilir kontroller sayesinde seçenek değiştirmek kolaydır.

Su bağlantısı: ¾“

İÇECEK SEÇENEKLERI

Kahve

11 TL

ü

Sütlü kahve

OPTIVEND TL NG

Espresso

(1 versiyon)

Cappuccino

Fincanlar, termoslar ve uzun 		

Latte macchiato

termoslar için uygun

Çikolatalı kahve

+

İçerik kapları: 1

Çikolatalı süt

+

İçecek düğmeleri: 12

Wiener melange

+

G 409 x D 521 x Y 806 mm

+

Sıcak su

ü

ü

Çikolatalı espresso
Kafeinsiz

¤

Çay

¤

Şekerli kahve

OV 11 TL NG

ü

DEDICATED TO EVERY CUP

Duble espresso

¤

Sıcak çikolata

¤

Çorba

¤

Sıcak süt

¤

Soğuk su

¤

STANDART FABRIKA AYARLARI
OPSİYONEL YAZILIM GEREKLİ

¤


AYARLANABILIR (SEÇILEN IÇERIKLERE BAĞLI OLARAK)

WWW.ANIMO.EU

