
KARISMA

TOP TELJESÍTMÉNY
KOMPAKT KIVITELEZÉSBEN



A KARISMA NEM "OLYAN, MINT" AZ 
OLASZ KÁVÉ, HANEM "MAGA" AZ 
OLASZ KÁVÉ - A LEGJOBBAK KÖZÜL.

Miért választana olyan kávégépet, mely csak 
utánozza az olasz ízvilágot, ha Öné lehet a Karisma, 
mely maga az olasz életérzés?



Felhasználóbarát és stílusos

A szuper automata Karisma elegáns olasz formatervezéssel, kompakt 
méretekkel, stílusos kiegészítőkkel és szemet gyönyörködtető 
érintőképernyővel rendelkezik. Minden oldalról elegáns kivitelezésének 
köszönhetően bárhova helyezhetjük. 

Gyors

Kiemelkedő adagolási sebességének és nagy kapacitásának 
köszönhetően köszönhetően (akár 200 csésze kávé/óra) a legkiválóbb 
szállodák választják ezt a típust. Intelligens  technológiai rendszerének 
köszönhetően az elsőtől az utolsó csészéig ugyanolyan finom a kávé.

Lehetőségek tárháza

A Karisma széleskörű italcsaládot kínál az autentikus olasz eszpresszó 
kávé, friss tej, illetve csokoládé termékek kedvelőinek. Testre szabható 
menü, programozható kávékínálat, saját ikonok, arculatnak megfelelő 
tartalom.

KARisMA:
A MINŐSÉGI KÁVÉ SZERVÍROZÁS ÚJ ÚTJA

Kinek van szüksége baristára, ha itt a KARISMA?



KARisMA: 

MODERN, KOMPAKT ÉS MEGTESTESÍTI 
AZ OLASZ ELEGANCIÁT
Minden ízében olasz, minden ízében 
minőség.

• Kecses és csillogó,
ugyanakkor robosztus és
megbízható

• Tökéletesen koordinált
moduláris és stílusos
kiegészítők (csészemelegítő
és tejhűtő)

• Elegáns LED front és oldal
világítás

TECHNOLÓGIA 
az Önök szolgálatában.

•  Érintőképernyő, mely testreszabott 
üzenetek, promóció, reklámok
megjelenítésére is alkalmas

• USB csatlakozási lehetőség
• Intuitív felhasználói felület
• Maximálisan 4 képernyő elérhető

maximum 40 kiválasztható ital.
• Fizetési rendszer csatlakoztatható



A gőzölő automatikusan megáll, amikor eléri az optimális hőmérsékletet, a beépített hőérzékelőnek 
köszönhetően. 

Az automatikus és programozható tisztítási ciklusok megfelelnek a világ legszigorúbb egészségi és 
biztonsági előírásainak.

OKOS, FUNKCIONÁLIS ÉS PRAKTIKUS
MINDEN RÉSZLETÉBEN

Állítható csészemagasság Espresso és Cappuccino csésze, Latte Macchiato pohár és papírpohár 
részére 150mm-ig.



karisma.nectahoreca.com

MÉLYSÉG 60 CM
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  N&W GLOBAL VENdiNG Ltd. 
dudley street • Bilston 

West Midlands WV14 0LA
Ph. +44 (0)1902 355 000 
Fax +44 (0)1902 355 017

www.nwglobalvending.co.uk
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MODELL

65 KG

NECTA KARISMA (2 szemes kávé + 1 instant ital + friss tej)

N&W GLOBAL VENdiNG s.p.A.
Via Roma 24 • 24030 Valbrembo (BG) • italy

Ph. +39 035 606111 
Fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.com

ÁLLÍTHATÓ, ÖNSZABÁLYZÓ

KAPACITÁS: 7-14 gramm

SÚLY

KÁVÉADAG

KÁVÉŐRLÉS

FORRÓVÍZ FUNKCIÓ 

GŐZÖLŐ FUNKCIO 

TEJHABOSÍTÓ

BOILER

KÁVÉBABTARTÁLY KAPACITÁS

INSTANT ITAL KAPACITÁS
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2 x 1,2 KG 

FORRÓCSOKI 1,8 KG
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