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Evoca Group forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.
Evoca Group förbehåller sig rätten att utan varsel ändra specifikationerna.

MODERNE, ELEGANT OG UNIK
Krea Prime er den nye elegante kaffemaskine, som udgør en del af Nectas
HORECA-familie. Aromatisk kaffe, fristende cappuccino og skummende
lækker chokolade – altsammen pakket ind i et tiltrækkende design med
dekorativt lys, krombelagte rammer og skinnende sorte overflader. Dette
gør Krea Prime til den ideelle løsning til din kaffepause.
Det baggrundsbelyste kapacitive keypad og farvedisplayet gør det let at
vælge sin drik, mens innovativ elektronik gør det let at tilpasse opskrifter og
programmere maskinen.
MODERN, ELEGANT OCH UNIK
Krea Prime är den nya eleganta kaffemaskinen som ingår i Nectas HORECAfamilj. Aromatiskt kaffe, frestande cappuccino och cremad läcker choklad
– alla inslagna i en attraktiv design med dekorativa ljus, förkromade ramar
och blanka svarta ytor. Detta gör Krea Prime till den perfekta lösningen för
din kaffepaus.
Den bakgrundsbelysta kapacitiva keypad och färgskärmen gör det enkelt
att välja dryck, medan innovativ elektronik gör det enkelt att anpassa recept
och programmera maskinen.

75 CM

KARAKTERISTIKA
Baggrundsbelyst kapacitivt keypad og farvedisplay på 4,3’’ 480x272
Ny elektronisk platform
LAN og 3G som option - kan forbindes med cloud-platformen
Pålidelige og gennemtestede komponenter som i eksisterende Krea
Nyt bredere koprum, der er let at anvende og rengøre
Koprum i rustfrit stål med vipbar kopholder i metal

41 CM
DYBDE - DJUP: 58 CM

EGENSKAPER
Bakgrundsbelyst kapacitiv keypad och färgskärm på 4,3” 480x272
Ny elektronisk plattform
LAN och 3G – går att ansluta till molnplattformen (option)
Pålitliga och testade komponenter som i befintliga Krea
Nytt bredare kopprum som är lätt att använda och rengöra
Kopprum i rostfritt stål med tippbar kopphållare i metall
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