
LEI200

VERSÁTIL, FLEXÍVEL, A MELHOR TECNOLOGIA 
BIANCHI NUMA MÁQUINA COMPACTA.

LEI200, máquina de venda automática com 200 copos 
(também disponível na versão semi-automática), café 
expresso + produtos solúveis, com 12 seleções, que 
podem ser configurados tanto como seleções diretas 
como pré-seleções.

INTERFACE DE UTILIZADOR

■ Painel de seleções táctil (Tecnologia Soft Touch) com 
12 botões ilumininados que poderão ser configurados 
como seleções diretas ou como pré-seleções.
■ Teclado com 12 botões alfanuméricos para combinar 
com uma máquina de snacks em regime master/slave.
■ Modelos disponíveis com painel retro-iluminado ou 
LCD de 7 “ para transmitir imagem ou vídeo.
■ Dose de açúcar regulável.
■ Final de seleção com sinal sonoro.
■ Display alfanumérico de 32 digitos.
■ Compartimento de dispensação do produto 
iluminado e com uma altura de 170 milímetros, 
apropriada para o copo ou chávena.
■ Suporte de copo retrátil na versão semi-automática. 
■ Dispensação de produto com porta de queda lenta 
na versão automática.
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Informações e dados técnicos são 
indicativos e podem ser alterados 
sem aviso prévio. 
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ESPECIFICAÇÕES 
■ ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
■ ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA
Todos 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
■ ALIMENTAÇÃO HÍDRICA
Rosca = 3/4” 
Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS
■ Grande flexibilidade de configurações e variada escolha de versões. 
Máquinas com ligação à rede hidrica local, kit para autonomia hidrica 
disponivel como opcional.
■ Fechadura da porta com canhão programável.
■ Misturadores de desmontagem rápida para facilidade de manutenção.
■ Kit serpentina para chá, de série.
■ Dispensador de copo ajustável para diametros de 70 a 74 mm e 
dispensador para paletinas de 90 ou 105 mm (versão automática).
■ Caldeira standard para expresso: 1500w - 150 cc. Caldeira dupla 
disponível adicionando caldeira 700W - 180cc., para melhores 
prestações nas bebidas longas.
■ Tabuleiro de desperdícios líquidos: 2 litros com bloqueador automático 
no nível máximo de água.
■ Tabuleiro de resíduos sólidos com capacidade para 200 borras de café.
■ Caldeira de pré-aquecimento com sensor de temperatura electrónico 
disponível na versão expresso de dupla caldeira.
■ Fonte de alimentação comutada que garante a estabilidade da dose do 
produto e uma mais completa protecção eléctrica.
■ Electrónica Multi-protocolo de série.
■ Compativel com telemetria.

SISTEMAS DE PAGAMENTO
■ Compatível com todos os sistemas de pagamento disponíveis no 
mercado.

CAPACIDADE DE PRODUTO
Café em grão  1.70 kg
Café solúvel  0.85 kg
Cevada   0.85 kg (1.75 lt)
Leite em pó  0.55 kg (1.75 lt)
Creamer 1.20 kg (1.75 lt)
Chocolate em pó 3.00 kg (1.75 lt) contentor duplo
Chá de Limão 2.00 kg (1.75 lt)
Chá 1.00 kg
Sopa 1.25 kg
Açúcar 1.70 kg
Paletinas 200 un. (versão automática)
Copos 200 un. (versão automática)

KIT ACESSÓRIOS
■ Móvel básico, predisposto para sistemas de pagamento.
■ Painel de venda livre.
■ Kit de autonomia hidrica para montagem no interior do móvel.
■ Sensor de copos (versão automática).
■ Kit relógio, programador horário para poupança de energia e 
actividades promocionais.

AMBIENTE
■ Iluminação do teclado feita por LEDS.
■ Compatível com copos de papel e paletinas de madeira.
■ Opção: Sensor de copo que permite a entrega da bebida em canecas 
(versão automática). 
■ Modo de poupança de energia que permite pôr a caldeira a consumir 
menos energia quando a máquina esta em stand by.
■ Em conformidade com RHOS e REEE.

VERSÕES LEI200
EXPRESSO 1ES-5
MONO CALDEIRA

AUTOMÁTICA

EXPRESSO 1ES-5
MONO CALDEIRA

SEMI-AUTOMÁTICA
SOLÚVEIS IN-6
AUTOMÁTICO

CAFÉ EM GRÃO 1 1 -

CONTENTORES DE SOLÚVEIS 5 5 6

DIMENSÃO MM 745A x 510L x 600P / PESO 51 KG (Expresso Versão Automática)
MÓVEL: 786,5A x 510L x 555P (Sem Suporte Parede). Profundidade incluindo suporte de parede 610 mm.

EXPRESSO SEMI AUTOMÁTICA

1. Solúveis 2. Descafeínado 3. Chá
4. Café 5. Chocolate 6. Leite

1 2 3 64 5 1 2 3 4 65

EXPRESSO AUTOMÁTICA

1. Açúcar 2. Descafeínado 3. Chá
4. Café 5. Chocolate 6. Leite

1 2 3 64 5

SOLÚVEL

1. Açúcar 2. Café 3. Descafeínado
4. Solúvel 5. Chocolate 6. Leite


