GAIA s t yLE
UM DISTRIBUIDOR QUE
COMBINA ESTILO E
TECNOLOGIA.
GAIA s t yLE, máquina semi-automática de bebidas
quentes, disponível tanto em café expresso a partir de
grão de café como também em versão de bebidas
solúveis.
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INTERFACE DE UTILIZADOR
Grande flexibilidade com 2 interfaces de utilizador que
pode escolher entre:
Easy: Painel direto de seleção com 8 grandes botões
iluminados (que podem ser configurados tanto como
seleções diretas como pré-seleções).
Touch: Painel de 7” com ecrã sensível ao toque, com 8
seleções, que oferece um excelente espaço de
comunicação e permite a transmissão de vídeos
promocionais e imagens.
Display alfanumérico de 32 dígitos (Versão Easy).
Área de entrega de produto com altura de 170 mm
adequada para copos grandes, chávenas ou jarros. S
Suporte de copos retrátil com a altura de 100mm
(disponível na cor preta em opção).
Suporte de copos com iluminação no final do serviço
(opcional).
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Alimentação Eléctrica 230Vac, 50Hz
(cumprimento CE)
220-230Vac, 50Hz (cumprimento IEC/Cb)
Alimentação elétrica interna
t odos os componentes eléctricos são alimentados a 24 Vdc, com a
excepção da resistência da caldeira, bomba e o ventilador que são
alimentadas à tensão da rede.
Fonte de energia
1.80 kW versão expresso mono caldeira
1.80 kW alternando dupla caldeira para versão expresso 2.80
kW versão expresso dupla caldeira
Alimentação hídrica
r osca = 3/4”
Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS
Grande flexibilidade de configurações e variada escolha de versões, com
ligação à rede ou kit de autonomia hídrica.
Misturadores de desmontagem rápida para facilidade de manutenção.
t abuleiro de resídios líquidos com 1 litro de fácil extração e com aviso
visual de nível máximo de água.
Tabuleiro de resíduos sólidos: 80 borras de café, com bloqueio automático
quando atinge nível máximo.
Depósito interno: 3,6 litros de água disponível atrás dos contentores de
produtos e com a possibilidade de encher com a porta fechada (no topo da
máquina).
Compatível com sistemas de pagamento sem dinheiro, em chave ou
cartão.
Compatível com telemetria.
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MONO CALDEIRA

VERSÕES GAIA STYLE

CAFÉ Em Grão

Contentores dE S o l ú v e i s

Painel de seleção táctil com LCD 7” para Gaia touch. Programável com
soft ware Winconfigt ouch.

CAPACIDADE DE PRODUTO
Contentor simples
1.35 kg
2.30 kg
0.35 kg
0.55 kg
1.30 kg

Café em grão
Cont. café com extensão ext.
Café solúvel
Leite
Chocolate

Contentor duplo
0.70 kg
1.40 kg
3.00 kg

KIT ACESSÓRIOS
Móvel equipado com um compartimento de armazenagem de açúcar,
copos, paletinas, reservatório de água e depósito de resíduos sólidos e
líquidos.
Bandeja de resíduos líquidos com aviso por flutuador (Kit para móvel). Kit
extensível para depósito de café externo (2.3 kg) em Abs
transparente com tampa de fechadura. Kit
de ligação à rede.
Kit suporte de chávena.
Kit para água quente separada, para evitar perdas de café/leite/
chocolate na água quente (para infusões).
Kit iluminação do distribuidor de copos, gerido através de software. ■
Fechadura com canhão rielda.
Kit segunda caldeira.

AMBIENTE
Iluminação do lexan feita por LEDs para um consumo reduzido de
energia e uma durabilidade superior à lampada normal de neon.
Em conformidade com RHOS e REEE.
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635A x 310L x 475P / PEs o 25 KG
mÓVEL: 900A x 310L x 475P / PEs o 19 KG

Dimensão mm
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Informações e dados técnicos são
indicativos e podem ser alterados
sem aviso prévio.
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