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A gama de máquinas automáticas “free standing” da série Hot & Cold Necta
completa-se
se hoje com a Kikko Max, com uma altura de 1830 mm e desenho
Astro, perfeita para ser colocada juntamente a uma Snakky Max ou uma Sfera.
620 copos, 6 recipientes, 16 selecções directas mais 1 pré
pré-selecção
selecção de
açúcar, grupo de café Z 3000
000 são alguns dos números que contribuem para
tornar grande a última criação da casa NECTA.

ELECTRÓNICA
A electrónica de 16 bits com flash eprom incorporado é extremamente flexível
e completa, além de ser compatível com o software para PC FLASH que,
através
vés do Palm com conexão RS232, permite o setup automático e o
levantamento das estatísticas, também em formato EVA
EVA-DTS.
DTS. FLASH é além
disso o instrumento que permite o controlo remoto da máquina com
tecnologia GSM. A electrónica da Kikko Max permite além disso o
funcionamento em modalidade mestre ou bem escravo com a Snakky Max /
Sfera, com um único sistema de pagamento, a possibilidade de selecções
combinadas e um único modem para conexões GSM.

SISTEMAS DE PAGAMENTO
A Kikko Max está predisposta para a in
instalação
stalação de sistemas com protocolo
Executive e MDB e para a montagem de validadores.
Ao mesmo tempo podem ser instalados:
• Moedeiro de trocos / validador
• Leitor de Notas
• Sistema cashless com chave ou cartão

Kit filtro de resinas
Kit contador mecânico
Kit tampa caixa de moedas
Kit sensor copos + luz vão erogação
Kit luz vão erogação
Kit auto-alimentação
alimentação tanque 20 litros
Kit auto-alimentação
alimentação tanque 2x20 litros
Kit conexão mestre / escravo
Kit Jack RS232
Kit GSM

CONSUMOS INDICATIVOS

KIKKO MAX IN 6
(6 contenedores
productos)

*
*

*
*

Café expresso
Café curto

Versão Expresso
Para alcançar a temperatura
Por cada hora em stand-by
by

51,71 Wh
100 Wh

Versão Instant
Para alcançar a temperatura
Por cada hora em stand-by
by

174,1 Wh
88,7 Wh

Café longo
Café pingado
Galão
Capuccino
Chocolate
Chocolate com leite

CAPACIDADE

Galão claro

Copos (Ø 70-71 mm)

620*

Paletinas (l. 95/105 mm)

550

Recipientes

6

Caldeira expresso

0,6 l

Caldeira instant

2l

Café em grão

3,2 kg

Café solúvel

0,9 kg

Chocolate

4,8 kg

Leite

2 kg

Chá

3,2 kg

Açúcar

4 kg ES / 6,2 kg IN

*166 cc

CARACTERÍSTICAS
Altura

1830 mm*

Comprimento

540 mm

Profundidade

650 mm

Com porta aberta

1120 mm

Peso

126 kg ca.

Tensão de alimentação

230 V

Frequência de alimentação

50 Hz

Potência instalada
Pressão rede de água

(com conexão macho de 3/4” gás)

* Pés reguláveis: +10, -10 mm

Óptima acessibilidade interna

KIKKO MAX ES 6
(Grupo expreso +
5 contenedores)

1800 W
entre 0,5 e 8,5 Bar

Descafeinado curto
Descafeinado longo
Descafeinado pingado
Descafeinado com leite
Capuccino descafeinado
Chá de limão
Leite
Copo com água
Só copo **
Chá de menta * *
Sem copo
*Como alternativas

*

N&W Global Vending reserva-se o direito de efectuar modificações sem aviso prévio.
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