
ARIA L EVO
VÝHODNÁ VARIANTA, KTERÁ DOKONALE HARMONIZUJE 
S ŘADOU NÁPOJOVÝCH AUTOMATŮ LEI.

ARIA L EVO je automatický spirálový stroj určený pro 
prodej sendvičů, cukrovinek, baget, plechovek, láhví a 
drobného zboží. Stroj je dostupný ve verzi SLAVE nebo 
MASTER.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
• Elegantní design s kovovým rámem dveří
• Výdejní prostor je konstruován i pro velké produkty
•  Transparentní výdejní prostor s osvětlením
•  Výborná variabilita v konfiguraci, která nabízí 

nespočet kombinací pro rozdílné druhy produktů 

Modely SLAVE
• SLAVE verze pracuje společně s nápojovým 

automatem při použití pouze jednoho platebního 
systému

• Alfanumerická klávesnice je součástí nápojového 
automatu

Model MASTER
• MASTER verze pracuje samostatně
• Podsvícená 12-ti místná alfanumerická klávesnice pro 

výběr produktů
• 3,5“ TFT LCD displej
• Standardní vhoz mincí

ARIA PLUS L EVO

ARIA PLUS L EVO MASTER

KOMIUNIKACE 
3,5“ TFT LCD barevný 
displej

KAPACITA
Přídavný výdej PET lahví 
o kapacitě 34 lahví

KLÁVESNICE
Podsvícená kovová 
alfanumerická klávesnice

ERGONOMIE
Průhledný  

a osvětlený 
výdej



CHARAKTERISTIKA

Napájení
230 V – 50 Hz

Příkon
0,3 kW 

Vnitřní teplota
Combi verze: do 8°C s okolní teplotou do 32°C a relativní 
vlhkostí 65 %.
Food verze: zaručuje ochranu pro potraviny vyžadující teplotu 
3°C na spodních dvou patrech.
Všechny 3° verze jsou vybaveny elektronickým hlídáním 
bezpečné teploty pro spodní dvě patra s funkcí odstavení 
z provozu v případě nevyhovující teploty.

Chladící jednotka
½ HP s automatickou kontrolou odmražení

Chladící médium
R 452 A

VLASTNOSTI

• 6 nebo 7 pater s osmi pozicemi
• Dvě spodní patra mohou být použity pro potraviny 

vyždující teplotu 3°C
• Kompletní izolace stroje zaručuje minimální energetické 

ztráty
• Použito anti-kondensační sklo
• Nastavitelná výška pater
• Bezpečnostní dvířka výdeje
• Osvětlení produktů
• Kódovatelný zámek dveří
• Senzor výdeje zboží
• Verze s elektronickými cenovkami

PLATEBNÍ SYSTÉM

• Kompatibilní se všemi platebními systémy ve verzi MASTER

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• LED podsvícení
• Energeticky úsporný mód, který nabízí možnost měnit časy 

osvětlení
• V souladu s ROHS a WEEE

bianchi.provendia.eu


