LEI250

LEI250, A EXTRACÇÃO PERFEITA DE CAFÉ
LEI250, máquina de venda automática com capacidade para 250 copos, versão café em grão e café solúvel.

LEI250 EASY

INTERFACE DE UTILIZADOR
Grande modularidade entre 3 interfaces intercambiáveis:
Easy: interface standard de membrana, com 20 selecções.
Smart: interface de ecran táctil com tecnologia com
20 selecções retro-iluminadas.
Touch: interface 15” FULL HD com tecnologia touchscreen
com 20 selecções retro-iluminadas.
Dosagem de açúcar personalizável.
Display 3.5” TFT LCD a cores (disponíveis nas versões
Easy e Smart).
Compatível com uso de chávena em substituição de
copo descartável (kit chávena opcional).
Iluminação na área de recolha do copo.
Introdução de moedas e recuperação de troco standard.
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LEI250 TOUCH15” + MÓVEL
+ KIT ADESIVO COM GRAFISMO ”DESIGN YOUR BREAK” (OPCIONAL)

SENSOR DE
COPO
(OPCIONAL)

SUPORTE
DE CHÁVENA
(OPCIONAL)

GRUPO
EXPRESSO
PATENTEADO

GRUPO DE CAFÉ
DE CÂMARA
VARIÁVEL

ESPECIFICAÇÕES

■

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA:
220/240 Vac - 50/60 Hz
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA
Todos os componentes eléctricos são alimentados a 24 Vdc, com
excepção da bomba e resistência da caldeira.
FONTE DE ENERGIA
1.80 kW versão expresso monocaldeira
ALIMENTAÇÃO HÍDRICA
Conexão = 3/4”
Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

Compatível com sistemas de telemetria.

■

SISTEMA DE PAGAMENTO
Compatível com todos os sistemas de pagamento disponíveis no
mercado.
Máquina desenvolvida para aplicação de moedeiro Exe ou MDB e
sistemas cashless.
■

■

CAPACIDADE DE PRODUTOS

■

Depósito de café em grão		
Contentor simples de solúvel		
Contentor duplo de solúvel		
Paletinas 90-105 mm			
Copos Ø 70-71			

TECNOLOGIA
Versão ES com o tradicional grupo expresso: café expresso feito de
acordo com a melhor tradição Italiana.
Versão ESV, com grupo de café de câmera variável: doses de 7 a 14 gr.
Garante uma extracção perfeita em todas as variáveis de café.
■

1.70 kg (4.25 lt)
2.2 lt
4.5 lt
250 pcs.
250 pcs.

ACESSÓRIOS

■

■

■

CARACTERÍSTICAS

■

Grande flexibilidade de configurações e alargada escolha de versões.
Automática com ligação hídrica à rede ou com reservatório autónomo
no móvel.
Fechadura com código programável.
Kit de serpentina de chá.
Dispensador de copos ajustável a vários diâmetros (de 70 a 71 mm) e
dispensador de paletinas de 90 ou 105 mm.
Caldeira expresso: 1500 W – 150 cc.
Tabuleiro de resíduos líquidos: 2.3 litros.
Fonte de alimentação comutada. garante uma estabilidade total nas
doses de solúveis e uma completa protecção eléctrica.
Electrónica multi-protocolo.
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Móvel.
Kit de autonomia hídrica para montagem no móvel.
Sensor de copo para uso de chávena reutilizável.
Kit suporte de chávena.
Kit relógio.
Depósito para 200 borras de café.
Kit de conversão para copos de 80 mm de diâmetro.
Autocolante com grafismo ”Design Your Break”.

■

AMBIENTE
Compatível com o uso de copos de papel e paletinas de madeira e possibilidade de distribuição da bebida em chávena ou outro recipiente reutilizável.
Energy saving mode, para redução do consumo energético quando em
stand-by.
De acordo com as directivas ROHS e REEE.

■

■

■

■

■

■

■

LEI250 MODELOS

LEI 250 1ES-5 SB STD

LEI 250 1ESV-5 SB STD

INTERFACE

EASY / SMART / TOUCH15”

EASY

VERSÃO

CAFÉ EM GRÃO

CAFÉ EM GRÃO

GRUPO DE CAFÉ EXPRESSO TRADICIONAL (ES)

ES

-

GRUPO DE CAFÉ DE
CÂMERA VARIÁVEL (ESV)

-

ESV

DEPÓSITO DE CAFÉ EM GRÃO

1

1

CALDEIRAS

1

1

DEPÓSITOS DE PRODUTOS SOLÚVEIS
(DOS QUAIS 1 PARA AÇÚCAR)

5

5

DIMENSÕES MM

795A x 510L x 645P / PESO 72 KG
MÓVEL: 853A x 510L x 649P (sem fixação de parede). Profundidade com fixação de parede 703 mm.

1. Açúcar 2. Descafeínado 3. Chá
4. Café em grão 5. Leite 6. Chocolate
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CAFÉ EM GRÃO
(configuração válida para versão com grupo de
café expresso tradicional + versão com grupo de café ESV)

Bianchi Vending é uma marca registada de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Informações e dados técnicos são
indicativos e podem ser alterados
sem aviso prévio.
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