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AQUECEDOR DE COPOS
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PROFUNDIDADE: 586 MM
PESO: 47 KGS

368 MM 290 MM

658 MM

KALEA

CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA: 230 / 240 V - 50 HZ
POTÊNCIA: 3000 W

BOA APARTÊNCIA FORMADA  
COM FUNCIONALIDADE

ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001:2007ISO 9001: 2015

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 Pol.Ind.P.A.L.

28821 Coslada (Madrid) Spain
Tlf.: +34 91 277 44 00

Sant Ferran, 34, Pol. Almeda,
08940 Cornellá Llob. (Barcelona) - Spain

Tlf:. +340934 74 00 17

www.evocagroup.com

ACESSÓRIOS

Geladeira (A 500 x P 290 x C 380 mm)

Geladeira com aquecedor de xícaras (A 550 x P 290 x C 410 mm)

Taça slim quente com 3 prateleiras (A 646 x P 189 x C 400 mm)

Base em madeira (A 850 x P 700 x C 600 mm)

Kit de descarga de resíduos de café

Detergente para sistema de leite (1 L)



KALEA:
BOA APARÊNCIA FORMADA 
COM FUNCIONALIDADE KALEA 2 ES 

+ 1 IN

Grupo Café Z4000 de 7 até 14 g
Bico duplo para café

 2 hoppers café em grãos (1200 g cada)  

  1 recipiente de leite solúvel (750 g) ou 
chocolate (1800g)  

 Entrada de café moído  

 Touchscreen de 7 polegadas  

  Menu de café personalizável para bebidas 
ilimitadas

 Opção de saída de agua quente  

  Possibilidade de drenar os resíduos líquidos 
para a rede  

 Função STOP  

  Capacidade de fazer upload de vídeos e 
imagens via USB  

 Processos de limpeza guiados na tela  

 Caldeira Espresso: 0.8 L / 2900 W  

 Bedidas diárias recomendada: 150 café

KALEA 2 ES 
+ 1 IN
+ Leite fresco

Grupo Café Z4000 de 7 até 14 g
Bico duplo para café

 2 hoppers café em grãos (1200 g cada)

 1 recipiente Chocolate (1800 g)  

 Batedor automático para leite fresco  

 Entrada de café moído  

 Touchscreen de 7 polegadas  

  Menu de café personalizável para bebidas 
ilimitadas

 Opção de saída de agua quente  

  Possibilidade de drenar os resíduos líquidos 
para a rede  

 Função STOP  

  Capacidade de fazer upload de vídeos e 
imagens via USB  

 Processos de limpeza guiados na tela  

 Caldeira Espresso: 0.8 L / 2900 W  

 Caldeira a vapor: 0.8 L / 2900 W  

 Bedidas diárias recomendada: 150 café

Interface do usuário

KALEA é fácil de usar, por funcionários e 

em modo self-service. Apenas um toque e 

qualquer um pode obter uma bebida de alta 

qualidade.

Ampla oferta

KALEA oferece café expresso de qualidade e 

bebidas à base de café comuns combinadas 

com leite fresco. Você também tem a opção 

de entregar até 12 oz bebidas.

Autenticidade

KALEA usa tecnologia de ponta em conjunto 

com a herança do café espresso italiano, 

sabor e cultura. Um prazer único que 

arrebatam o sabor à cada gole.

Customização

KALEA permite a criação de um

menu de café personalizado. Uma festa de 

sabores que satisfaz os clientes mais exigentes.




