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Příklad možného spojení automatů
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ISO 14001: 2004

BS OHSAS 18001:2007

ISO 9001: 2008

 TECHNICKÁ DATA
CONCERTO OPERA

VÝŠKA 1700 mm 1830 mm

ŠÍŘKA 600 mm 600 mm

HLOUBKA 740 mm 740 mm

HLOUBKA PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH 1250 mm 1250 mm

VÁHA 125 kg 125 kg

NAPĚTÍ 230 V 230 V

FREKVENCE 50 Hz 50 Hz

PŘÍKON 1830 W 1830 W

NAPÁJENÍ Z VODOVODNÍHO ŘÁDU 0,5 a 8,5 baru 0,5 a 8,5 baru

 KAPACITY ZÁSOBNÍKŮ CONCERTO OPERA

KELÍMKY (Ø 70-71 mm) 500 620

MÍCHÁTKA (délka 95~105 mm) 1000 1000

ZÁSOBNÍKY SUROVIN 2,5 l - 4,5 l - 6 l 2,5 l - 4,5 l - 6 l

 UDÁVANÉ SPOTŘEBY CONCERTO OPERA

DOSAŽENÍ PROVOZNÍ TEPLOTY 36,87 Wh 36,87 Wh

KAŽDÁ HODINA STAND-BY 1320 Wh 1320 Wh

Concerto a Opera Touch:

Dotyk inovací
Necta představuje nové nápojové automaty typu Concerto a Opera Touch, vybavené pokrokovými technologiemi 
kombinované s nejmodernějším mechanickým Know-How.
Concerto a Opera Touch jsou určeny k pokrytí požadavků na umístění pro středně náročný segment trhu, nabízejí 
široký sortiment špičkově připravovaných nápojů, které lze volit prostřednictvím dotykové obrazovky.

Informace a média
n  13,3“ Full HD dotyková obrazovka odpovídá linii Necta 

v automatech typu Touch ulehčuje volbu nápojů dle 
jednotlivých kategorií

n  Umožňuje aktivně zobrazovat nutriční hodnoty každého 
ze zvolených nápojů

n  Možnost přístupu k informacím o složení surovin 
i alergenech u jednotlivých nápojů 

n  Rychlé a jednoduché zobrazování HD obrázků a videí 
během přípravy vybraného nápoje

Vylepšené uživatelské užití
n  Automaty se ovládají jednoduše a intuitivně
n  Velký výběr nápojů, které lze přizpůsobit požadavkům 

zákazníků v daném umístění
n  Možnost propojení nápojového a prodejního automatu 

do jedné soustavy
n  Nové platební možnosti prostřednictvím App

Provozování automatu
n  Jednoduché doplňování a údržba
n  Pokrokové nastavení individuálních receptur nápojů
n  Možnost propojení s dalšími médii na lokální nebo 

vzdálené úrovni
n  Integrovaná správa soustavy s dalším automatem (teplé 

nápoje & balené potraviny)

Výhradní prodejce pro ČR
PRIMO a.s.
V Mokřinách 283/8, 147 00  Praha 4, ČR
Tel. +420 241 012 180 – fax +420 241 012 181
primo@primo.cz • www.primo.cz

Via Roma, 24   – 24030 Valbrembo (BG) Italia

Tel +39 035 606111 – fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.it


