Specifikationer

Konfigurationer
1830 - 1850 mm (justerbar)

Højde

FORVALG

Bredde

700 mm

Drikkens styrke

Dybde

650 mm

Mokka

185 - 190 kg (uden ingredienser)

Vægt

Ekstra sukker

VANDTILSLUTNING

Ekstra fløde

Koldtvandstilslutning
3/8” i.d.
0,8 Bar – 10 Bar (varmdriksversioner)
Tryk
1,5 Bar – 10 Bar (varm- og kolddriksversioner)

VALG AF DRIKKE

ELEKTRISKE FORBINDELSER – I.E.C. STANDARD

FB-kaffe - med fløde
230 v AC

Spænding

13 Amp sikring

Strøm

50 Hz

Frekvens
Wattforbrug

2000 – 2800 W (exclusiv køleunit)

FB 7 IN 7

FB-kaffe - sort
FB-kaffe - med sukker
FB-kaffe - med sukker og
fløde
Instantkaffe - sort
Instantkaffe - med sukker

BETALINGSSYSTEMER

Instantkaffe - med fløde

Kompatibel med alle større mønt- og cashless-systemer. MDB,
BDV og Executiveprotokoller. Forberedt for betaling via mobiltelefon.

Instantkaffe - med sukker og
fløde
Instantkaffe 2 - sort
Instantkaffe 2 - med sukker

Kapacitet

Instantkaffe 2 - med fløde

Kopper

600 (180 ml, 7C)

Instantkaffe 2 - med sukker
og fløde
Cappuccino
Espresso choco

Kapacitet

Wiener Melange
Café au lait

13 liter

5,0 kg

Chokolade

Teblade til friskbryg

13 liter

4,9 kg

Chocomilk

Sukker

4 / 6 liter

3,5 kg / 5,2 kg

Citronte

Fløde / topping / mælk

4 / 6 liter

1,9 kg / 2,8 kg

Suppe

Chokolade

4 / 6 liter

2,3 kg / 3,5 kg

Varmt vand

Instantkaffe

4 / 6 liter

0,8 kg / 1,2 kg

Multibrew/kandebryg

Instant-cappuccino

4 / 6 liter

1,1 kg / 1,7 kg

VALG AF KOLDE DRIKKE
Sirup 1
OE
OE
Sirup 2
Pulver til kolde drikke uden/med OE
kulsyre
Koldt vand uden/med kulsyre OE

Citronte

4 / 6 liter

3,2 kg / 4,9 kg

Suppe
Tomatsuppe

4 / 6 liter
4 / 6 liter

3,2 kg / 4,9 kg
2,5 kg / 3,7 kg

OE
OE
OE
OE

O = Optional, OE = Optional ekstra
( ): Ikke tilgængelig ved valg af optional kaffedrik.

Muligheder

Alle angivelser af vægt, kapacitet og dimensioner er
cirkaangivelser og er kun vejledende. Listen over valget
af drikke er ikke komplet.

Mulighed for forskellige posters
Numerisk keypadversion
Programmerbar Rielda-lås
LCD-prisdisplays på valgpanelet
Lampe i kabinettet

Der skal være et mellemrum på 12 cm mellem automatens
bagside og væggen.
For instruktioner i forbindelse med installationen henvises
til Servicemanualen.
Forhandles af:

Tilbehør
Hygiejnekit
Køleanlæg for kolde drikke
Vandfilter
Operatør-pengekasse

WITTENBORG A/S
www.nwglobalvending.com
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Ingredienser

Dimensioner

Versioner

Kop kapacitet

Valg

HxBxD:
1830 x 700 x 650 mm

Friskbryg og Instant

600 kopper (180 ml, 7C)

Op til 23 direkte valg og
4 forvalg

TILBYDER ET INNOVATIVT DESIGN, EN NY TEKNOLOGI
OG EN BRUGERVENLIG BETJENING, SÅVEL SOM MANGE
SPÆNDENDE DRIKKE!
Friskbrygmodul eller instantbeholdere

7600 er den første automat fra Wittenborgs nye og spændende 7000-linie. Linien har en flot visuel appeal og et klassisk
skandinavisk design, der er en æstetisk nydelse. Med sin kapacitet på 600 kopper, yder model 7600 en fuldautomatisk service,
idet den leverer en bred vifte af drikke – som kan serveres i de mest krævende og hårdtarbejdende miljøer. For at leve op til
mange forskellige kundekrav, tilbydes model 7600 i både en friskbryg- og en instantversion.

Ingrediensbeholdere i to størrelser: 4 og 6 liter.
Tre x 4 liters beholdere kan udskiftes med to x 6
liters beholdere.

Transparente ingrediensbeholdere
Modulopbyggede blandeskåle
Ny vandtank med pumpe
Farvekodning af dele, som kræver hyppig
rengøring

Tilbyder mange forskellige drikke af høj kvalitet
Brugervenlig betjening
Kopelevator sikrer en korrekt præsentation af drikkene
og gør det let at anvende egen kop eller kande
Nem at rengøre og fylde op
Pålidelig og gennemtestet teknologi
Innovativt vand- og blandesystem

En smagsoplevelse ud over det sædvanlige Et komplet udbud af drikke af høj kvalitet – lige
fra kaffe til specialdrikke - Op til 23 direkte valg
af drikke og 4 forvalg, der tillader at drikkene kan
tilpasses alles behov og ønsker - Kopelevator
sikrer korrekt præsentation af drikkene samt et
rent udleveringsområde - Kolde drikke med eller
uden kulsyre - God hygiejne (HACCP)

Brugervenlig betjening - Valgknapper med symboler for
drikkene gør det let at vælge en drik - Et display på 4 linier
leder brugeren gennem valget af drikke og har en synlig
indikation samt et bip, som informerer om, hvornår drikken
er færdig - Et stort åbent udleveringsområde gør, at drikke
kan udtages på en sikker måde, med kun en hånd Automatisk kopsensor bemærker, om man anvender egen
kop eller kande (maks. højde 238 mm) - Høj sikkerhed: der
udleveres ikke nogen drik, hvis ikke kop eller kande er til
stede - Meget brugervenlig: er i overensstemmelse med de
lovkrav, der tilsikrer, at automater kan anvendes af
handicappede

Moderne og elegant – Wittenborg 7000-linien
- Klassisk skandinavisk design med høj funktionalitet
og rene linier - Aluminiumsvingen leder visuelt
brugeren gennem valget og købet af drikke - Stor
oplyst reklameflade gør, at man kan ”brande”
automaten, som man ønsker - På valgpanelet er
der ud for hver valgtaste skabt ekstra plads til
branding

Minimering af opfyldnings- og rengøringstid Farvekodning af de dele, der kræver hyppig rengøring.
Delene er lavet af materialer, der er godkendt til at være
i berøring med fødevarer samt materialer, der kan tåle
maskinopvask - Udvidet fokus på ergonomi letter
opfyldning af kopper og ingredienser Ingrediensbeholderne er lavet af transparent
plastikmateriale med håndtag og et låg, der åbner
automatisk. Dette letter opfyldningen - Glatte overflader
både indeni og udenpå automaten

Forbedrede serviceforhold - Adgang til alle områder fra automatens forside
- Ingen skarpe kanter - Modulopbygning reducerer antallet af reservedele
- Nemme og overskuelige menuer til programmering og indsamling af
statistikker

Modulær opbygning

Idet model 7600 tilbyder en række nye og innovative løsninger, er den med til at videreføre og styrke det image, som Wittenborg
er kendt for – høj kvalitet, pålidelig teknologi, godt design samt drikke af meget høj kvalitet.

Teknologi for kaffebrygning - Model 7600 anvender testede bryggeteknikker
og nye innovative blandeskåle, hvilket tilsikrer drikke af høj kvalitet Friskbrygteknologi: Deltabrygger - Instantteknologi: Wittenborg-blandeskåle

Innovativt vand- og blandesystem - Patenteret
system øger maskinens operationstid, samt
reducerer servicekald, der skyldes problemer med
dryppende eller lækkende ventiler - Vandsystemet
og elektronikken er adskilt, således at kortslutninger
undgås - Fleksibel elektronisk kontrol af den
udleverede vandmængde gør det muligt at lave
drikke af en endnu højere kvalitet - Modulære
blandeskåle med hurtig de/montering for rengøring
og med nem adgang til udløbsventiler og
blandemotorer - Ingrediensmotorer og pumpe 12V
DC tillader individuel justering af hver drik

Elektronik - Alle varmdriksautomater i Wittenborgs 7000-linie er udstyret
med det samme kontrolsystem, hvilket betyder, at kunderne får de samme
instruktioner uanset hvilken automat, de har - Lettilgængelige
programmerings- og regnskabsfaciliteter - Fleksible muligheder for
konfigurering - Nem programmering og præcis fejlindikation - EVA-DTSstandard - Programmerbar i marken - Udvidede tilslutningsmuligheder 16 bit elektronik - Forberedt for fjernkommunikation

