OR Take Away
panel kontrolny
do monitorowania
stanu maszyny
w czasie
rzeczywistym

10” interaktywny
ekran dotykowy

duże okno do
obserwowania
procesu wyciskania
soku

MDB - interfejs
do obsługi płatności
gotówkowych i
bezgotówkowych

automatyczny
system
zgrzewania

automatyczny
system czyszczenia
z odkażaniem

„Jedyny automat na świecie, który termo uszczelnia kubek”
www.florencja-group.com

OR Take Away to jedyny na świecie automat, który w czasie
kilkudziesięciu sekund wyciśnie świeży sok z pomarańczy i zamknie go
hermetycznie w kubku do natychmiastowej konsumpcji lub na wynos.
Model OR Take Away jak żaden inny podąża za zdrowym myśleniem i
łączy się z potrzebami nowoczesnego, zdrowego życia. Pozwala
dostarczać w krótkim czasie zdrowy, naturalny sok, który można
wygodnie spożyć w dowolnym miejscu i czasie.
Można napełniać szklanki o pojemności nawet do 500 ml.
Dostępny również w wersji Multi Juice.
Zamknięty sok na wynos.
OR Take Away dostarcza świeży sok pomarańczowy w kubkach o
pojemności od 360 do 500 ml i uszczelnia je termicznie, umożliwiając
klientom picie soku bez względu na to gdzie się znajdują lub na wygodne
przechowywanie w lodówce.
Telemetria.
Zaawansowany system telemetryczny specjalnie opracowany dla branży
automatów Oranfresh: umożliwia zdalny monitoring, przez Internet, z
pełną kontrolą parametrów maszyny w czasie rzeczywistym.
Samoczyszczący.
Automatyczny system czyszczenia wewnętrznego, z wysokociśnieniowymi strumieniami wody, w pełni
programowalny w czasie i wg ilości przygotowywanych soków.
Wyświetlacz audio/video.
Na nowo zaprojektowany 10-calowy wyświetlacz LCD z czujnikiem zbliżeniowym i funkcjami audio/video w celu
zindywidualizowania komunikacji z użytkownikami.
Samozamykane drzwi z blokadą.
Drzwiczki pozostają zablokowane, dopóki sok nie zostanie uwolniony: sok nie przedostaje się do szklanego
przedziału.
Właściwości techniczne:
Wydajność:
Czas przygotowania soku:
Rozmiar pomarańczy:
Rozmiar kubka na sok:
Wymiary:
Waga:
Moc:
Moc znamionowa:
Zużycie energii:
Temperatura:
System płatności (opcjonalne):
Inne:

40 - 60 szklanek
70 – 90 sekund (w tym uszczelnienie)
średnica 60 – 82 mm
360 – 500 ml
96 cm (szer.) x 190 cm (wys.) x 88 cm (głęb.)
370 kg
230 – 115 V / 50 – 60 Hz
410 W
250 W w trybie uśpienia / 1000 W maksymalnie
możliwość regulacji od 5OC w górę
monety, banknoty, płatności bezgotówkowe
dostosowanie graficzne, kółka do łatwego pozycjonowania
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