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Opera Touch

Interface de utilizador
• Painel de seleção com tecnologia
Touch 13,3 ”full HD.

• Menu de bebidas com ícones grandes,

personalizáveis, intuitivo e fácil de usar.

• Possibilidade de transmitir conteúdo

multimédia em modo stand-by e
durante a distribuição da bebida.
• Informações nutricionais da bebida
selecionada.
• Possibilidade de venda de snacks, só, ou
combinado com uma bebida, quando
a máquina é colocada em bateria com
um modelo S&F da Necta.

Um toque
revolucionário na sua
pausa para o café

versão expresso duplo com grupo
de café Z4000.
• Amplo menu de seleção: até 4
categorias configuráveis (2 por bebidas
quentes, 2 para promoções ou snacks,
com máquina em bateria).
• Moinho autoajustável disponível como
opção.
• Misturador de velocidade variável com
alimentação a 24 V.

Reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Tecnologia
• Concerto Touch está disponível na

Um sistema
patenteado para
um café de
ultima geração

Eletrónica
• Eletrónica avançada, já usada com

sucesso noutros modelos do Grupo.

• Programação e personalização do
menu técnico simples e intuitiva.

• Capacidade de descarregar dados

estatísticas em formato EVA DTS, por
Bluetooth (padrão) ou via IRDA (através
do kit Blue Red, opcional).
• Possibilidade de conexão e transmissão
de dados RSS.
• Gestão do sistema de pagamento flexível e
compatível com o protocolo executivo
e MDB.

Até 4 categorias,
configuráveis de acordo
com as exigências de
cada local

Caracteristicas
Altura
1830 mm
600 mm
Largura
Profundidade
760 mm
Profundidade com porta aberta 1250 mm
Peso
135 kg
2850 W
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