SALENTO ZIVA
FreshBrew

Selectie
mogelijkheden:

*
*
*
*
*

Café au Lait
Café Crème
Cappuccino

heet water
* Gebruiksvriendelijk keuzemenu met
nummerselectie
* Beker sensor, ook geschikt voor glas
* Energie ECO spaarstand
* Voor 85% recyclebaar
* USB-upload, voor software aanpassingen op
maat

Espresso
Espresschoc
Cacao
Chocolademelk
Wiener Melange
Creamer

Optioneel:

Suiker
Heet water
Kannenfunctie

SALENTO ZIVA FreshBrew
Omschrijving
benadrukt in plaats van de machine. Daar staat de Salento ZIVA automatenlijn voor, design en product van Nederlands fabrikaat.
De Salento ZIVA Touch FreshBrew beschikt over het gepatenteerde CoEx®
CoEx® zetsysteem is geheel uitneembaar, eenvoudig te reinigen en zeer
onderhoudsvriendelijk.

-

ZIVA worden uitgebreid met suiker of eventueel met soep!
De Salento ZIVA beschikt over een meertalig 10’4 inch fullcolour touch
screen. Hierbij wordt de gebruiker op uiterst vriendelijke manier, door
middel van tekst en symbolen, door het keuzemenu geleid. Wat de absolute zekerheid geeft dat de gemaakte keuze de juiste is.

FreshBrew dranken
Canister inhoud
Aansluitwaarde
Afmeting (bxdxh)

10,4” full colour touch screen
Sterkte per kop individueel te regelen
Gescheiden afgifte heet water
Diverse koppengroottes instelbaar

2 x 1,3 liter
230V~ 50/60Hz 2300W
79,5 x 37 x 53

bezoekadres
Tolhûsleane 15
8401 GA Gorredijk

bezoekadres
Maarsbergseweg 48a
3931 JJ Woudenberg

postadres
Postbus 162
8400 AD Gorredijk

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

* Bijpassende onderkast
* Koud water module ( alleen mogelijk i.c.m.
onderkast )
* Betaalsysteem
* Lekbak aansluiting t.b.v. vaste waterdoorvoer
*
capaciteit
* Connect me software (Wi-Fi, kabelset,
online access)
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

