
ESPRESSO,SADE KAHVE SUTLU KAHVE ,CAPPUCCINO, SUTLU               

CIKOLATA,SICAK CIKOLATA,LATTE, SICAK SU 

*7CESIT URUN  + SICAK SU VEREBILIR. 

*DAMACANA SU ILE CALISABILIR. 

*DOKUNMATIK EKRANLIDIR. 

*PASLANMAZ KROM MALZEMEDEN URETILMISTIR. 

*HERTURLU PROGRAMI YAPILMIS KURULUMA 

HAZIRDIR. 

EN                  :25 CM 

DERİNLİK      :49 CM 

YÜKSEKLİK   :69 CM 

* İstenilen dil paketi tek bir dokunuşla seçilebilir, tüm menüler, karşılama ekranı 

servis ayarları bile seçilen dile dönüşür. 

* Ürün alma ekranında istenilen animasyon, web içeriği, hareketli veya sabit 

resimler gösterilebilir. 

* Ürün sihirbazıyla istenilen özellikte ürün karışımlarını hazırlamak çok kolaydır. 

* Görünüm sihirbazı ile, ürün isimleri, yazı tipleri, yazı boyutları ve dili tek tek ayarlanabilir.  

* Yine görünüm sihirbazı ile görsel stillerden (skin) istenilen birkaç dokunuşla seçilebilir. 

* Ürün dolum ekranında istenilen reklam logosu, görseli ürün hazırlanana kadar gösterilebilir. 

* Günlük ürün satış raporları mail olarak gönderilebilir veya anlık olarak kullanıcı menüsünden görüntülenebilir. 

* Cihazın ürün vermeye hazır olduğu mavi led aydınlatma ile ve yüksek çözünürlülüklü lcd ekrandan izlenebilir. 

* Yüz milisaniye hassasiyetle ürün karışımları hazırlanabilir. 

* Şifre ile erişilebilen servis menüsünde cihaz içerisindeki tüm sensör durumları anlık olarak izlenebilir. 

* Servis menüsünde tüm valf, ürün motorları, mikserler, fanlar, rezistanslar hatta ve hatta led aydınlatmalar bile tek tek açılıp 

kapatılarak kontrol edilebilir. 

* Passion un su ve buhar ile temas eden tüm yüzeylerinde 316 kalite paslanmaz krom kullanılmıştır. 

* Damlalık haznesi ve fincan sehpaları 316 kalite paslanmaz krom yapıdadır. 

* Cihaz yan kapakları firma görseli yapıştırmaya uygun olarak düz fırın boya ile kaplanmıştır. 

* Dokunmatik paneli ve lcd ekranı korumak için 2mm kalınlığında ön koruyucu cam ile hem estetik hemde temizlik kolaylığı 

sağlanmıştır. 

* 7lt sıcak su kazanı ile en yoğun saatlerde bile zaman kaybı yaşatmadan hizmet verebilmektedir. 

* 3600W krom tek parça rezistans ile ısınma süresi minumum a indirilmiş ve kireç temizliğinde kolaylık sağlanmıştır. 

* Ön kapağın içerisinde kolayca ulaşılabilen su tahliye çıkışı. 

* 20A Otomatik sigorta ve filtreli enerji girişi. 

* Silikon ayaklar  

* Şehir şebekesi veya mobil bağlantıya hazır su besleme girişi.   


