
ÖDEME SÝSTEMLERÝ
Kikko uygun ödeme þekillerini kullanarak 
Yönetici, BDV ve MDB protokolünde olabilecek 
en iyi hizmeti sunar. 
Ayný zamanda, þu özelliklerle donatýlmýþtýr:
• Para üstü verme, madeni para kullanýmý
• Fiþ alma
• Kart veya anahtar ile iþlem.
Uyarý mekanizmasý.

Hot & Cold
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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

KIKKO

ISO 14001ISO 9001:2000

Yeni modüler bölmeler 
kapakla ayrýlmýþ. 

7 litrelik alan sað 
ve sol iki parça.

Bardak bölümü 
14 cm demlik için uygun.

AKSESUARLAR
• Madeni para gözü için kapak
• Bardak sensörü
• Bardak bölümü lambasý
• 20 litre su tanký
• Sessiz soðutma ünitesi (toz 

ürünler için)
• Master/slave donanýmý 

(Kikko&Snakky/Snakky SL)
• Kýrýlmaz para çantasý
• Hareketli panel (birlikte

kullaným için Kikko ve
Snakky/Snakky SL ile)

• RS232 donanýmý
• Kýzýl ötesi
• Görsel panel
• Yumuþatýcý ünitesi
• Talimatname kutusu
• Mekanik sayaç 

donanýmý
• Isýtýcý, toz halindeki 

ürünler için
• GSM baðlantýsý

KIKKO ES 6 KIKKO IN 7

(Espresso Ünitesi (7 hazneli)
+ 5 hazneli)

Ön seçim

Coffee strength

Þeker

Ekstra þeker

Bean black coffee

Bean white coffee

Instant black coffee

Instant white coffee

Decaf black coffee

Decaf white coffee

Chocolate

Espressochoc

Chocomilk

Instant black tea

Instant white tea

Cappuccino

Espresso

Soup

Diet chocolate *
Lemon tea *
*Seçenekler deðiþtirilebilir

ÖRNEK VE OLASI KONFÝGÜRASYONLAR

A   B

HAZNE A HAZNE B HAZNE C HAZNE D
Hacim7l Hacim3.5l Hacim4.5l Hacim8.7l

(tek) (kahve çekirdeði)

ÝÇERÝK Yaklaþýk kapasite Yaklaþýk kapasite Yaklaþýk kapasite Yaklaþýk kapasite
(kg) (kg) (kg) (kg)

Coffee beans / / / 3.2

Whitener 2.6 1.3 1.7 /

Chocolate 5.2 2.6 3.4 /

Tea 6.4 3.2 4.2 /

Nature tea 2.6 1.3 1.7 /

Instant Coffee 1.8 0.9 1.2 /

Sugar 6.2 3.1 4 /

Soup 6 3 3.9 /

Yükseklik 1700 mm*

Geniþlik 540 mm

Derinlik 690 mm

Derinlik açýk kapý anýnda      1120 mm

Yükseklik yukarý kaldýrýlmýþ halde 1985 mm

Aðýrlýk 115 kg yaklaþýk.

Güç kaynaðý voltajý   230 V

Güç kaynaðý frekansý    50 Hz

Güç                 1800 W

Su basýncý                  0.5 - 8.5 bar
( 3/4” gas )

ÖZELLÝKLER

Bardak (Ø 70-71 or 73-74 mm) 500*

Karýþtýrýcý (uzunluk 95/105 mm) 450

Espresso modeli hazne sayýsý 6

Instant modeli hazne sayýsý 7

Espresso kaynatýcýsý 0.6 l

Instant kaynatýcýsý 2 l

Madeni para 1100 madeni para.

KAPASÝTE

*166 cc

Espresso modeli

Baþlangýç sýcaklýðýna kadar      51.71 Wh
Saatteki tüketim    stand-by 87.67 Wh

Instant modeli
Baþlangýç sýcaklýðýna kadar        174.1 Wh
Saatteki tüketim stand-by  76 Wh

ENERJÝ TÜKETÝMÝ 

*Gerektiðinde : +10 -10 mm



KIKKO
Kusursuz performans

Kikko soðuk ve sýcak içecek otomatý olarak Necta’nýn alanýnda 
1700 mm boyuyla en gözde ürünüdür. Kikko küçük ve orta büyüklükte alanlar için tasarlanmasýna
raðmen performansý ile tam bir büyük boy otomat serisi ürünü gibidir. Necta standart teknolojisi ile 
geliþtirilmiþ konsepti ile içecekleri karakteristik özelliklerine uygun þekilde servis ederken müþteri  
memnuniyetini maksimum oranda saðlamak için seçenek çeþitliliði sunar.

YENÝLÝKÇÝLÝK
Kikko 7 deðiþik ürün için farklý büyüklükte hazneleri ile iþlevseldir. Yeni modüler hazneleri ile toplamda 
10.5 litre (iki parçaya ayrýlýmýþ bölüm 7 litre + 3.5 litre) hacmi ile standartlarýn üstünde kapasiteye sahiptir.
Ürün odaklý maksimum verim saðlamak için, dilerseniz, 4.5 litrelik tek hazneler yada kahve çekirdekleri
koymak için 8.7 litrlike bölme kullanabilirsiniz. Ürün doldurma iþlemi iki gözden kolaylýkla yapýlabilir.
Eþit büyüklükte kolay açýlabilir hazneler, The absence of front crosspieces and the lift-up top panel make access to the machine even
easier, simplifying all operations carried out by the filler and by the technician. The snap-on systems and the 
limited number of screws allow the technician to work on the machine using a single screwdriver, for example to
access the boiler or the power supply unit. The cup turret with the columns that can be extracted individually, 
the easily removable cup ring assembly, the cup station that can be disassembled without tools, the easy to
extract tilting drip tray of the cup station and the removable chute for stirrers are just some examples that make
work on the Kikko easy.

KULLANICI ARAYÜZÜ
16 itme butonu, artý ön seçim: kahve ve þeker miktarýný
belirlemek için. 
• Kolay okunabilen geniþ buton etiketleri.
• Eðik alphanumeric panel ile 2 satýr 16 karakter, net ve anlaþýlýr

görünüm.
• Sesli sinyal özelliði ile uyarý mekanizmasý.
• Tüm tasarým özürlülere uygunlukta geliþtirilmiþtir.
• Ergonomik bölümler, optimum yükseklik ile içeceklerin seçim

ve servisi.

TASARIM
Kikko, Snakky spiral serisi ile koordineli olarak geliþtirilmiþtir.
Birleþerek, tam bir otomat çözümü sunarlar. Hiçbir  ekstra donaným
gerektirmeden, Snakky/Snakky SL ile birleþebilir. Tüm metalik gümüþ 
rengi otomatlarda olduðu gibi, þýk standart panel, oval yüzey ince ve
hoþ itmeli butonlar, geniþ iç hacim  müþterilerin gereksinimlerine 
yanýt verebilmek adýna biraraya gelmiþtir.
Kikko, küçük ve orta büyüklükteki mekanlar için idealdir. Nerede
kaliteli ve orjinal kahve ihtiyacý varsa, Kikko hizmete hazýrdýr.

YÜKSEK ÝÇECEK KALÝTESÝ
Z 3000 unitesine sahip teknolojisi ile Necta karýþtýrýcýlar, mükemmel 
karýþýmlar... Kikko, eþsiz espresso coffee ve lezzetli kahve çeþitlerini
hazýrlarken; uygun sýcaklýkta iþler, kýsa zamanda sunuma hazýrlar.
Geleneksel yöntemlere hazýrladýðý içecekleri hijyenik koþullar 
altýnda size sunar. Servis öncesi ve servis sonrasý her aþamada
ergonomik tasarýmý ile temizlik ön plandadýr. Daima temiz ve bakýmlý
bir çalýþma ortamýndadýr. Makina dinlenme konumunda olduðu anlarda 
bile standartlarýn düþmemesi için özel donanýmlara sahiptir.
Kikko içecek otomatý olarak kaliteyi en üst düzeyde temsil eder.

ELEKTRONÝK KONTROL
16-bit elektronik kontrol ve flash EPROM birleþerek esnek ve komplike kontrol sunar.
Bir PC ile kurulabilecek en kontrollü baðlantý yapýsýna sahiptir. Uygun avuçiçi donanýmlarla  “Flash”. 
kontrol saðlayan, via RS232 arayüzü: otomatik yükleme ve kullanma istatistiklerini tutabilir.
(Satýþ istatistiklerin gerektiði gibi raporlayabilmeniz için EVA-DTS formatýnda)
Flash kontrol sistemi GSM teknolojisi ile uzaktan kontrol edilebilme seçeneði de sunar. 
Kikko, kolay programlanabilirliði sayesinde çok farklý menülerin oluþturulmasýna izin verir.
Farklý menüler iki ayrý bölüm aracýlýðý ile gerektiði gibi sunulabilir.
Kikko, Snakky/Snakky SL, ile  master / slave þekilde çalýþabilir.
Bu birleþimler ayný ödeme sistemini kullanarak GSM baðlantýlý bir modem ile birlikte çalýþabilirler.

Yeni tasarým modüler hazneler 

Optimum iç alan kullanýmý
180°açý ile servis özelliði ile
çift menteþe avantajý

Ürün doldurulmasý sýrasýnda 
yukarý kaldýrýlabilen panelle 
hazýrlama kolaylýðý

Snap-on sistemi , yeni teknik 
ürünü yapýsý ile temizlik ve  
bakým kontrolü

Geliþmiþ 16-bit elektronik kontrol
(master/slave çalýþabilme Snakky/Snakky SL)

Programlama yolu ile kilitleme

Demlik seçeneði/anahtarlý kullaným

Geniþ seçim menüsü ve 
içecek kalitesi  

Tasarýmý ve teknolojisi 
Snakky serisine uygun

Ergonomik servis alaný 
Optimum kullaným 

arka kapak açýlarak iþlemler 
rahatlýkla yapýlabilir. Üstü açmadan.
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