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4400 ЛВ. БЕЗ ДДС
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
1. Монетен механизъм със самозареждане
MEI 7900 / 2014 година на производство ———————————
2. Четец на банкноти NV9USB / НОВ ——————————————
3. Безконтактно разплащане НОВ / MAYPOS
—————————
4. Покрив, ако автоматът е разположен изцяло навън НОВ ——
5. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ С ЦВЕТОВЕ И ГРАФИКА
Цената се определя според желаният проекта
– Всички оборудвания се предлагат с 6 месеца гаранция
– Срок за доставка 20 работни дни EXW / EX Works - Габрово
– Цените са без ДДС

350 лева
580 лева
340 лева
170 лева

Размери:
Тегло:

ВДШ 1830 x 980 x 940 мм
350 кг

B Y

КОМУНИКАЦИЯ И МАКСИМАЛНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Менюто се състои от 2 до 6 семейства продукти, групирани по видове или въз основа на техните характеристики или
категории.

ПЪЛНА ГАМА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ГЪВКАВОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА
ВИСОКО НИВО. VISTA L MASTER, ВЕНДИНГ АВТОМАТ СЪС СПИРАЛИ, ОХЛАЖДАЩ ПРИ 3 ° C
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

– Атрактивен дизайн, врата с рамка от Екструдиран алуминий.
– Буквено-цифрова клавиатура от неръждаема стомана с 12
бутона.
– Персонализиращ се 3,5-инчов LCD дисплей.
– 46-инчова версия, клавиатура с Сензорна мултимедийна технология (видео).
– Антивандална IAV система за пускане на монети.
– Отделение доставка „pull“ свети по време на вземане на продукта.
– Версии с високоефективен асансьор, който позволява деликатна
доставка на крехки хранителни и нехранителни продукти.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

– ОСНОВНО ЗАХРАНВАНЕ: 230 V / 50-60 HZ
– АБСОРБИРАНА МОЩНОСТ: 0,7 kW
– ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА

Автоматът е оборудван с хладилен блок, който е подсилен с
14,28 cm3 компресор, за да осигури 4 ° C в четирите долни тави.
Предпазно устройство за контрол на температурата (в последните четири тави) и съответното инхибиране на спиралите, в
случай на липса на условия за съхранение на нетрайни продукти.
– ХЛАДИЛЕН АГРЕГАТ: ½ Моноблок HP с автоматично размразяване.
– ХЛАДИЛЕН ГАЗ: R134A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

– Регулируема височина на тави.
– Система за заключване на вратичката, когато машината е
в режим на готовност.
– Голяма витрина, осветена от светодиоди.
– Стъклен пакет с ниски емисии, не изисква устойчивост на
конденз.
– Сензор за падане на продукта.
– Корпус от пяна, за да се осигури пълна изолация изагуби на
температура, свързани с последваща ненужна консумация на
енергия.
– Самодиагностична система за откриване на неизправности.
– Хладилен агрегат с мощен компресор, лесно достъпен и с
лесен демонтаж.
– Стандартна електроника с много протоколи.
– Съвместим с телеметрия.

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СИСТЕМИ

– В него могат да бъдат инсталирани всички основни платежни системи.

ОКОЛНА СРЕДА

– Режим на пестене на енергия: възможност за управление на
изключването на LED светлините в определени интервали
от време.
– Съответства на директивите ROHS и REEE.

