SALENTO VOCE
Bean 2 Cup / Fresh Brew / Instant

SALENTO VOCE

DE WARE KOFFIEBELEVING
OP DE WERKVLOER
De Salento Voce is een ware alleskunner die een
breed assortiment aan kwalitatief hoogstaande warme
dranken biedt op basis van instant, freshbrew of
verse bonen. Optioneel biedt de Voce ook gekoelde
dranken. Het strakke design met glazen deur en
verlichtte grafische panelen geeft de machine een
moderne uitstraling. Deze standalone machine is zeer
milieu vriendelijk dankzij het gebruik van recyclebare
materialen en slimme energiebesparende software.

KWALITEIT EN DESIGN
•
•
•
•
•

Zeer Uitgebreid Selectiemenu
Snelle uitgiftetijden
Moderne Glazen Deur
Bekeruitgifte (tot wel 650 bekers)
Infrarood bekerdetectie

• CO2-Neutraal
• Energielabel A+
• Separate heet water uitgifte
• Kannenfunctie (max. 18 cm)
• Sterkteregeling

De Salento Voce is marktleider op het gebied van
betrouwbaarheid met 59% minder service oproepen
dan vergelijkbare modellen van concurrenten.
De Voce beschikt over de
gepatenteerde Co-Ex brewer
die ervoor zorgt dat elke
koffievariant onder exact de
juiste druk gezet wordt. Dit
resulteert in een espressobarervaring op de werkvloer.

OPTIONEEL
•
•
•
•
•

Voor de lekkerste verse thee wordt
de Voce uitgerust met de uiterst
betrouwbare Oltre Brewer. Dit
papierloze systeem met mesh filter
is zeer onderhoudsvriendelijk en
eenvoudig schoon te maken.

Betaalsysteem
Gekoeld Water
Koolzuurhoudend Water
Water met Siroop (2 smaken)
Ingebouwd 21” beeldScherm

WARME DRANK OP MAAT

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen (HxBxD):
Gewicht:
Uitgiftehoogte:

1830x700x790mm
ca. 193 kg
110 - 180 mm

Waterdruk:

2-6 bar

Aansluitwaarden:
Capaciteit:

230 V / 50 Hz / 16 A / 2400 w
ca. 650 consumpties

Het uitgebreide Salento Voce keuzemenu biedt de meeste
brede en flexibele selectie aan warme en koude dranken tot
maar liefst 36 verschillende drankkeuzes. Daarnaast regelt
u zelf de sterkte van uw koffie en de hoeveelheid suiker
en melk zodat u uw drank precies naar uw eigen smaak
af kunt stellen. En met het 4-cijferige snelkeuze-systeem
heeft u uw drank op maat nog sneller en eenvoudiger.

Bezoekadres
Tolhûsleane 15
8401 GA Gorredijk

Bezoekadres
Maarsbergseweg 48a
3931 JJ Woudenberg

Postadres
Postbus 162
8400 AD Gorredijk

T 0513 - 46 50 50
www.cafesalento.nl
info@cafesalento.nl

Wij behouden ons alle rechten voor om welke verandering dan ook in vorm of materiaal te doen zonder opgaaf van reden. Het gewicht, de afmetingen etc. zijn indicatief en garanderen geen verplichtingen aan de leverancier. De
capaciteiten hangen af van de ingrediënten welke gebruikt worden en de mate waarin de automaten technisch en operationeel worden onderhouden. Ook omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de capaciteit van de automaat

