
L
1

5
5

U
0

3
N

&
W

 G
lo

b
a

l V
e

n
d

in
g

 r
e

se
rv

e
s 

th
e

 r
ig

h
t 
to

 a
lte

r 
sp

e
ci

fic
a

tio
n

s 
w

ith
o

u
t 
n

o
tic

e
.

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG) Italy

Ph.+39 035 606111 - Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

ISO 14001ISO 9001:2000

COLIBRÌ

Bütün deðerler ve ölçüler yaklaþýk olarak verilmiþtir, sadece fikir sahibi olunmasý içindir. 

Yükseklik espresso modeli   750 mm

Yükseklik instant ve bitki çaylarý modeli 650 mm

Kabin yüksekliði     810 mm

Derinlik        490 mm

Derinlik açýk kapý anýnda   830 mm

Geniþlik        410 mm

Aðýrlýk espresso ve bitki çaylarý modeli      38 kg

Aðýrlýk instant        33 kg

Bardak kapasitesi 150 x 7oz

Karýþtýrýcý kapasitesi (çekirdekten-bardaða modeli) 150

Su servisi

Basýnç 1 Bar - 8.5 Bar

Vana 15 mm 

Elektrik servisi

Voltaj 220 - 240 AC

Akým 13 Amper

Frekans 50 Hz

Maksimum güç             1.3 Kw

Ödeme sistemi Tüm ödeme þekilleri  ile birlikte
çalýþabilen sistem. 
Kabin þekli her türlü metal para
ile çalýþabilir yapýya sahiptir.
Mekanizmasý buna uyumludur.

ÖZELLÝKLER

Colibrì Instant, Bitki çaylarý ve Çekirdekten - bardaða modellerine uygundur
Her model deðiþik özelliklere sahiptir  (aþaðýdaki bölümlerde görebileceðiniz).

ÖRNEK VE OLASI KONFÝGÜRASYONLAR

INSTANT MODELÝ ESPRESSO MODELÝ LEAF TEA MODELÝ

Instant Coffee 1 White Espresso Leaf Tea White

Instant Coffee 1 Black Bean Coffee Black Leaf Tea Black

Instant Coffee 2 White Bean Coffee White Instant Coffee White

Instant Coffee 2 Black Cappuccino Instant Coffee Black

Cappuccino Chocolate Cappuccino

Chocolate Espressochoc Bardaksýz

Sýcak su            Sýcak su/Limon çayý

Þeker miktarý ön seçmeli    Þeker miktarý ön seçmeli Þeker ve ekstra þeker ön 
*5 HAZNELÝ MODELÝ seçmeli



NECTA “ THE APPLIANCE OF SCIENCE TO VENDING!”
Necta’ nýn gururla sunduðu ürünü Colibrì, tam otomatik masaüstü içecek otomatý 150 bardak 
kapasitesi ve sadece 410 mm x 490 mm ölçüsü ile eþsizdir. En küçük ofis ortamlarý için uygundur.
Espresso ve cappuccinocan gibi geleneksel içecekleri kahve çekirdeðinden bardaðýnýza sunma deneyimini 
ve zevkini yaþatýr.

INSTANT MEMNUNÝYETÝ
Colibrì instant modeli yüksek kalitede içeceði, sýcak çikolata, köpüklü cappuccino susuzluðunuzu gidermek
amacý ile usulüne uygun olarak sunar.

LEZZÝZ ÇAY
Colibrì bitki çaylarý modeli, espresso sitili ile donatýlmýþ olarak, geleneksel demleme yöntemlerinde  
olduðu gibi maksimum ölçüde lezzet ve kývam vermektedir. Çaylarý uygun renkte ve verimde sunmaktadýr. 
Çok geniþ çay çeþitlerinin demlenmesi ve servisi, 
Colibrì ile mümkün olmaktadýr.
.

ESPRESSO TEKNOLOJÝSÝ
Espresso (çekirdekten bardaða) modeli Colibrì’nin,
Necta teknolojisi ile patentlidir, bu yüzden
optimum verimli þekilde kahve çekirdeklerini iþler.
Bu da gerçek aromayý tatmanýz anlamýna gelir,
bitmek bilmeyen krema köpüðü ile birlikte.

AKSESUARLAR
• Kabin ilaveleri
• Madeni para mekanizmasý için kabin
• Madeni para bölümü için kilit
• Brita modeli filtre 
• 20 litre elle dolum için su haznesi ve pompa

(temel kabin içine monte)
• Hijyen donanýmý

COLIBRÌ

Kolay kullaným ve kolay temizlenebilme

Espresso modeli kahve 
çekirdeklerini sunabilir

Bardaksýz model, sizin kendi 
bardaðýnýzý kullanmanýza uygundur

Kullanýmdaki tüm madeni paralar
ile çalýþabilir

Üç seçim içinde uygun
modeller - Instant, Bitki çayý ve 
Espresso (Çekirdekten bardaða)

Özgün tasarým

5 Hazneli yeni modeli ile 
geniþ içecek menüsü (çekirdekten bardaða)

Leaf Tea modeli

COLIBRÌ C5, 
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