NESCAFÉ ALEGRIA VISTA 2
NESCAFé ALEGRIA VISTA 2, de snelle manier om
vele koffievariaties te schenken. De touchscreen
bediening is eenvoudig naar eigen voorkeur in te delen.
Herkent bekers en glazen.

Hoge capaciteit
Innovatief
Full-colour touchscreen
Optioneel koud water
voorbereid voor telemetrie

VISTA 2

NESCAFÉ ALEGRIA VISTA 2
Variaties

Capaciteit

•

Koffie

•

•

Heet water

•

•

Cappuccino

250 kopjes per uur
Ook beschikbaar op krachtstroom;
450 kopjes per uur

•

Espresso

KENMERKEN

•

Latte Macchiato

•

•

Wiener Melange

•

Hot Chocolate

gebruiksvriendelijk
•

•

•

•

•

•

Beker- én glassensor: de sensor herkent
niet alleen bekers, maar ook glazen

Espreschoc
Café Mocca
Koffie met melk en/of suiker

•

Espresso met suiker (optioneel)

•

•

•

Geschikt voor het vullen van kannen
Voorbereid op de mogelijkheid voor
telemetrie

Kannenfunctie
Kwaliteitsgarantie: machine waarschuwt
bij leeg canister. Zo voorkomt u bijvoorbeeld
een cappuccino met te weinig topping

UURCAPACITEIT
• 250 kopjes bij 230 V
• 450 kopjes bij 400 V
AFMETINGEN
• Hoogte: 78 cm
• Breedte: 35 cm
• Diepte: 58 cm

(afhankelijk van de gekozen configuratie)
•
•

Sterkte naar wens instelbaar, óók die
van de hoeveelheid melk en/of suiker
De NESCAFÉ ALEGRIA VISTA 2
koffiemachine is voorzien van een
multimedia touchscreen

Tweetalig: de gebruiker kan kiezen uit
een Nederlands- of een Engelstalig menu

gemakkelijk te onderhouden

•
•

Sensor: waarschuwt bij volle lekbak

INHOUD CANISTERS

•
•

•

Touchscreen bediening met een flexibele
indeling: specifieke voorkeuren van
volgorde en variaties zelf in te stellen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De ingrediënten zijn gemakkelijk
bij te vullen
Automatisch spoelprogramma

•

Koffie 900 g
Cacao 3000 g
Topping 1100 g

BOILERINHOUD
• 4.5 liter
GEWICHT
• 55 kg
HOOGTE KAN
• 18.5 cm
OPTIONEEL
• Betaalsysteem

zuinig in gebruik
•

Antwoordnummer 365 • 1100 VC Amsterdam
T 020 5699 403 • F 020 5699 222
commercial.support@nl.nestle.com

Deze machine heeft een zelflerende
energiespaarstand met timer:
milieuverantwoord dus!

www.nescafeophetwerk.nl

