Krea
touch

N&W Global Vending forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationer.
N&W Global Vending förbehåller sig rätten att utan varsel ändra specifikationerna.

UMISKENDELIGT MODERNE OG ELEGANT
Krea Touch er det nye, elegante medlem af Nectas HoReCa-familie. Krea
Touch har Nectas gennemtestede Z4000-kaffebrygger, der udleverer
espresso og kaffe med perfekt skummende crema. De 3 instantbeholdere
til chokolade, mælkepulver og sukker giver mulighed for at skabe lækre
varme drikke for enhver smag.
Et tiltalende design, stemningsfuld belysning, kromramme, sort
højglansoverflade samt en uforlignelig ydeevne gør Krea Touch til den ideelle
løsning til din kaffepause. Den store og brugervenlige touchskærm giver
mange muligheder for valg af forskellige drikke, fleksible og kundespecifikke
opskrifter, kundebranding, visning af tilbud og videoklip.
OTVETYDIGT MODERNT OCH ELEGANT
Krea Touch är den nya, eleganta medlemmen i Necta HoReCafamiljen.
Krea Touch har Nectas kvalitetsbrygg Z4000, som levererar espresso och
kaffe med perfekt skummande crema. De 3 instantbehållarna för choklad,
mjölkpulver och socker ger dig möjlighet att skapa läckra varma drycker för
alla smaker.
En attraktiv design, stämningsbelysning, kromad ram, svart högblank finish
och oöverträffad prestanda gör Krea Touch till den idealiska lösningen för din
kaffepaus. Den stora och användarvänliga pekskärmen ger många alternativ
till att välja olika drycker, flexibla och kundspecifika recept, kundanpassning,
visning av specialerbjudanden och videoklipp.

FUNKTIONER

75 CM

7’’ HD touchskærm
Ny elektronikplatform
De interne komponenter er de samme som i den eksisterende Krea
Stort koprum, der er let at rengøre
Koprum og kopholder i rustfrit stål
FUNKTIONER

41 CM

7’’ HD pekskärm
Ny elektronikplattform
De interna komponenterna är de samma som i den befintliga Krea
Stort kopputrymme som är lätt att rengöra
Kopputrymme och mugghållare i rostfritt stål
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