
KARISMA

TOP PERFORMANCE
                      iN COMPACT diMENsiONs



ISO 14001:2004ISO 9001:2008

N&W OG NECTA:
EN LANG TRAdiTiON FOR 
TEKNOLOGisK OVERLEGENHEd.

N&Ws succes inden for HORECA-segmentet 
startede helt tilbage i slutningen af 60’erne, da 
Zanussi Grandi Impianti (der senere blev overtaget af 
den svenske Electrolux-koncern) lancerede en række 
automatiske maskiner og kaffedispensere, der takket 
være deres ekstraordinære ydeevne og innovative 
design straks vandt anerkendelse. 

I slutningen af 90’erne forlod Zanussi Electrolux, blev 
omdøbt til Necta og fusionerede med Wittenborg, 
hvad der skabte N&W Gruppen. 
I de senere år er koncernen blevet stadig mere 
international, idet selskabet i dag opererer i mere 
end 100 lande via direkte tilstedeværelse af enten 
produktions- eller salgsselskaber. Endvidere er N&W 
afhængig af et nøje udvalgt salgsnetværk og effektiv 
after-sales service.

Necta-brandet står for superautomatisk 
italienskproduceret udstyr til HORECA-
segmentet. Det er synonymt ikke alene med den 
italienske kaffekultur men også med kvalitet, udvalg  
af drikke, den nyeste teknologi og et konstant fokus 
på at opfylde de mangeartede behov, der findes 
indenfor HORECA-segmentet.

N&W har opnået to internationale certifikater vedrørende hhv. 
virksomhedens kvalitetsstyringssystem (UNI EN ISO 9001:2008) og 
vedrørende miljøet (UNI EN ISO 14001:2004).

IMQ produktcertificering, som udstedes af ‘Italian Quality Trademark 
Institute’ er bevis på, at hvert eneste produkt i Nectas sortiment lever op 
til sikkerhedsforskrifterne for elektriske husholdningsapparater såvel som 
standarderne for kommercielle dispensere og salgsautomater.  



NECTA, KAFFEPAUSE MED ITALIENSK 
SJÆL.
En Necta-kaffepause indeholder essensen af Italien: 
et øjeblik hvor autentisk duft, unik smag og passion 
for produktion af et gedigent produkt kombineres 
med en kultur, der fokuserer på raffineret smag. At 
drikke espresso i Italien er legendarisk, og når kaffen 
kombineres med frisk mælk, er der mulighed for at 
servere et ekstraordinært udbud af forskellige cremede 
drikke.



KARisMA:
dEN NYE MÅdE AT TiLBYdE KVALiTETsKAFFE.

Brugervenlig
Karisma er let at anvende både af personale 
og som selvbetjening. 
Bare et tryk på en knap og enhver 
kan få en drik af høj kvalitet. 

Hastighed
Karisma udleverer op til 200 kopper pr. time 
– af ensartet perfekt kvalitet.
Spidsbelastninger er ikke længere noget problem.

Autentisk
Karisma anvender banebrydende teknologi kombineret 
med arven fra italiensk espresso, smag og kultur.
En unik kaffeoplevelse, der fortryller dig - kop efter kop.

Tilpasning
Karisma gør det muligt at skabe en personlig 
kaffemenu, så man kan tilfredsstille selv de mest 
krævende kunder.

Denne superautomatiske maskine vil skabe et FØR og EFTER i dit serviceniveau.



sENEsTE GENERATiON AF

TOuCH sCREEN-
iNTERFACE

Denne nye superautomatiske maskine med stor personlighed udstråler omhu og 
elegance ned i mindste detalje. 

KARisMA ER

ÆGTE iTALiENsK dEsiGN,
KOMPAKT OG TidssVARENdE.

• 7’’ kapacitiv touch screen
• let at tilpasse vha. USB
• intuitiv og brugervenlig 
• mulighed for at vise reklamevideoer

•	ædle	og	robuste	materialer
•	enkle	linjer	kombineret	med	

bløde afrundede former
•	perfekt	tilpasset	og	modulært,	

moderne tilbehør (kopvarmer  
og køleskab) 

•	 forside	og	sider	med	specielle	
lyseffekter

Karisma er lig med omhu og funktionalitet 
i hver enkelt detalje lige fra designet 
af bagsiden og forsiden til tilbehør og 
belysning.



Væn dig til at tilbyde en lækker kaffemenu, hvor hver enkelt drik er lækker og cremet - lige fra autentisk 
italiensk espresso til americano, fra cappuccino til latte macchiato - bare for at nævne nogle få 
muligheder. Når frisk mælk og kaffebønner af højeste kvalitet doseres og blandes af den nyeste og 
mest moderne teknologi, der er baseret på et mesterligt kendskab til kaffe, er man sikker på at få et 
professionelt og ensartet resultat kop efter kop. 

Kaffebrygger Z4000 
•	specifikt	udviklet	til	at	leve	op	til	de	mange	krav,	der	stilles	i	HORECA-segmentet	 

lige fra autentisk espresso til cremet cappuccino
•	variabelt	kammer,	der	kan	indeholde	fra	7	til	14	gram	kaffe	
•	selvjusterende	knive	i	kværnen	
•	 let	at	vedligeholde

Ny mælkeskummer MPF (Milk PerFoamer) til tilberedning af lækre drikke 
baseret på frisk mælk 
•	mulighed	for	at	udlevere	varm	eller	kold	mælk
•	mulighed	for	at	udlevere	opskummet	mælk
•	stor	ensartethed	i	doseringen
•	stor	udleveringskapacitet	(160	cc	cappuccino	på	25	sekunder	–	op	til	 

200 kopper i timen)
•	ved	hjælp	af	på	forhånd	definerede	valg,	kan	man	kreere	sin	egen	kaffe,	 

hvad der gør, at man kan tilfredsstille selv de mest kræsne ganer.
•	På	steder	med	begrænset	plads,	er	det	muligt	at	placere	køleskabet	under	

maskinen

KARisMA ER

BARE dEN BEdsTE
KAFFELØsNiNG. 



Dampdyse med temperaturføler, som automatisk stopper udleveringen af damp, når den ønskede 
temperatur er opnået. Den producerer en tæt og skummende creme af ensartet kvalitet.  
Manuel brug er også mulig. 

Automatisk og programmerbar rengøringscyklus. Den automatiske rengørings- og skyllecyklus er 
certificeret	iht.	de	strengeste	hygiejne-	og	sikkerhedsregler,	der	er	defineret	af	HACCP-managementsystemet.	

KARisMA ER 

sMART OG FuNKTiONEL NEd
i MiNdsTE dETALJE.

Bevægelige udløb gør det muligt at anvende kopper af forskellig størrelse: espressokop, cappuccinokop, 
glas	til	latte	macchiato	eller	papkrus	og	plastikbægre	op	til	150	mm.



karisma.nectahoreca.com

DybDe: 60 cm

30 cm 40 cm 30 cm

100 cm

Kopvarmer

KølesKab
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TEKNisKE iNFORMATiONER
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Is a braND oFWiTTENBORG APs 
seebladsgade 1-3 

dK-5000  Odense C 
Telefon: +45 72186000   

www.nwglobalvending.dk
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*MFP/Milk PerFoamer: mælkeskummer

VÆGT ca. 65 kg

SPÆNDING / MAKSIMAL EFFEKT 400 V / 8800 W

BRyGGER Kapacitet: op til 14 g

MULIGHED FOR KOFFEINFRI KAFFE Ja

MÆLKESKUMMER Ja

BEHOLDERKAPACITET KAFFEBØNNER 2 x 1,2 kg

KEDEL 3

SEPARAT UDLØB FOR VARMT VAND Ja

SELVJUSTERENDE  
KNIVE I KVÆRNEN Ja

PRODUKTIVITET 500 kopper/dag
20 l varmt vand

MODEL KARISMA 2 ES+IN+MPF* 
(2 kværne + 1 beholder samt frisk mælk)

BEHOLDERKAPACITET 1,8 kg chokolade
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