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32 DIGIT ALFANUMERISK LCD-DISPLAY .

ANTI-VANDAL MYNT INKAST.
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FÖRBEREDD FÖR ALFANUMERISK VALPANEL.

TRYCK PANEL MED 13 DIREKT VAL KNAPPAR SOM KAN
KONFIGURERAS SAMT TVÅ FÖRVAL FÖR SOCKER DOSERING.

KOPP STATION.
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MYNTVÄXLARE.
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Lei 600

Specifikationer och teknisk information som anges i denna broschyr är preliminära och kan komma att ändras utan föregående meddelande. ZDLei600_eD07/2010/Se
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LeI 600, automatisk kaffe maskin för varma och kalla drycker med upp till 600 koppars kapacitet
samt 15 programmerbara valknappar varav 2 är förval för socker dosering.
Utrustad med: led lyse i övre panel; anti-vandal myntinkast samt ett vatten filter huvud för användandet av ett ev vattenfilter finns
som standard.
Mixrar och värmepaket är väldigt enkla att komma åt för enklare service.
Standard serpentine kit för te i alla versioner.
Bägare matning är justerbar ( 70 till 74 mm) och sked dispenser justerbar mellan 90 till 105 mm.
Lås med programmerbar kod.
Switching power supply som garanterar mer exakt utmatning av instant produkter och fullständig elektronisk säkerhet.
LeI 600 som kan arbeta som master/slave, med ett betalsystem på kaffeautomaten, tillsammans med BVM 676, kyld spiral automat för
snacks, burk och pet,ökas försäljningsmöjligheterna samtidigt som man ökar kvaliten på service till kunder.
 w w w. b i a n c h i ve n d i n g . co m
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Lei 600
Tekniska
egenskaper

1 - SockEr
2 - InStant kaffE
3 - HEla bönor
4 - tEa
5 - cHoklad

LEI 600

1 - SoPPa
2 - tEa
3 - SockEr
4 - InStant kaffE
5 - InStant kaffE
6 - cHoklad
7 - mJölk

LEI 600 HELA BÖNOR 5 KANISTERS

LEI 600 INSTANT 7 KANISTERS

VERSIONER
LEI 600

E6S
EnkEl värmE
antI-vandal mynt InkaSt
HEla bönor

I7S
InStant

kaffEbönor

1

-

SockEr kanIStEr

1

-

InStant kanIStrar

4
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DIMENSIONER

HöjD 1830 MM X BReDD 620

MM X DjUP 770 MM VIKT 140 KG

 TEKNOLOGI

 EGENSKAPER
STRÖMFÖRSÖRJNIN

230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz
INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

inre elektriska komponenter förses med 24Vdc, förutom värmeslingan,
pump och fläkten dessa får 230 Vac – 50 Hz eller 120 Vac – 60 Hz
MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värme hela bönor version
2.35 kW dubbel boiler hela bönor version
2.20 kW instant version
VATTEN ANSLUTNING

Koppling = 3/4’’
Vattentryck = min0.5bar max6.5 bar

 I PRODUKT KAPACITET
Kaffe Bönor
Instant kaffe
Mjölk
Whitener
Choklad
Citron te
Te
Soppa
Socker
Skedar
Bägare
* med tillbyggnads kit4.50 kg

3.80 kg *
1.40 kg
2.20 kg
4.00 kg
4.80 kg
5.20 kg
2.40 kg
3.80 kg
5.20 kg
600 st
600 st ( Kan utökas upp till 700)

 ANVÄNDARGRÄNSSNITT Valpanel med 15 tryckknappar varav 12 är direkt val, 1 förval (som kan programmeras till direktval istället) och 2
valknappar för sockerdosering. Signal vid färdig levererad dryck. Designad ergonomiskt så att även maskinen enkelt användas av minderåriga och
funktionshindrade som per den nuvarande standard.32 siffrig alfanumerisk LCD display.
 TILLBEHÖR Kopp sensor. Vatten softener. RS232-modul. Visual Smart Programmer Speed som möjliggör att man kan ladda upp programvaran och
inställningar och ladda ner inställningar och försäljningsstatistik utan en PC elemetry kit (GPRS-modem med antenn + klockchip).
Key kits för konfiguration data, telemetry samt audit data. Chip card kit. electronic förberedd för telemetry, clock chip, eXe/MDB board samt
programming system. extra kanister samt mixer för att få 7 kanister configuration i instant versionen.
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