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WINEFIT EVO WIJN PER GLAS DISPENSER
(NL)
€1,00 HT

WIJN PER GLAS DISPENSER WINEFIT EVO

Winefit EVO, de nieuwste generatie wijn per glas dispensers.

4 flessen op display maar mogelijkheid van 5, 6, 7, 10, 20 flessen met extra
stoppers

Winnende combinatie: 2 Winefit EVO-modules, één met temperatuurregeling voor
witte wijn en de andere voor rood.

Het bewaart, stelt proeftemperatuur en dosering in en nog veel meer.

Met of zonder prepaid klantenkaart, mogelijkheid om te verdelen in 2
temperatuurzones

Meer informatie over de Winefit EVO-oplossingla Solution Winefit EVO

Download de productfiche.

Categories: Vin au verre, Winefit

PRODUCT DESCRIPTION

Winefit EVO is het nieuwste op het gebied van uitgifte van wijn per glas:

Winefit EVO combineert alle eerdere voordelen van de Winefit-systemen met een aantal nieuwe technologische oplossingen.

Dankzij de SMART FLEX-technologie van zijn doseerkoppen kan Winefit een onbeperkt aantal flessen van 0,375 cl tot 1,5 l openen. In feite is alles wat je nodig
hebt extra doseerkoppen om zoveel mogelijk extra flessen buiten de machine te kunnen houden. Deze zijn even lang houdbaar als die in de als die in de Winefit
EVO-module: van 3 tot 5 weken.

Het Winefit-systeem is totaal anders dan de huidige concurrentie. Het vereist geen installatie of onderhoud, aangezien de wijn alleen door de doseerkop gaat
zonder contact met het apparaat.

De Winefit EVO-module is elegant, stil en heeft een uniek design. Hij past in elk interieur (instelbare lichtkleur).

Technisch :

Dankzij de intuïtieve software en een gevoelig 5" touchscreen is het gebruik van het toestel zeer eenvoudig.

Weergave van informatie over de geproefde wijn: naam, druivensoort, jaargang, eigenaar...

Eenvoudig en snel laden van de wijndatabase dankzij de USB-poort

Zijn alarmsysteem met een bericht op het scherm waarschuwt u in real time voor elk soort probleem.

Power Cooling systeem met tropische standaard compressor om gemakkelijk een bereik van 7° tot 20° te bereiken zonder condensatie.

2 argongasflessen in de Winefit Evo-module met een capaciteit van elk 50 wijnflessen, zodat u geen externe gasfles hoeft te installeren gasfles. Ideaal voor
bedrijven waar de ruimte beperkt is.

Lekbak max. diepte: 150mm
Gewicht: 65 kg
Stroomvoorziening: 230V AC
Stroomverbruik: 230 W
Frequentie: 50 Hz
Gas autonomie: ongeveer 120 flessen

Afmetingen van de Winefit EVO :

Breedte: 56,5 cm
Hoogte: 62 cm inclusief voet
Diepte: 47 cm

https://www.oenopro.com/module-winefit-evo/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/
https://www.oenopro.com/categorie-produit/vin-au-verre/winefit-distributeurs-de-vin-au-erre/
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Installatie-informatie :

Er moet altijd een ruimte achter de machine blijven (8/10 cm) met een schoorsteen voor de afvoer van warme lucht. De 3 zijden (rechts-linksboven)verzonken
zijn, wordt aangeraden enkele millimeters over te laten om de dispenser te verplaatsen.

In het geval van een installatie met meerdere machines is het altijd raadzaam een geforceerde ventilatie te installeren om de afvoer van de warme lucht te
bevorderen.

Beschikbare opties voor de Winefit EVO:
Dubbel temperatuursysteem: vermogenskoeling plus om de Winefit Evo Module in 2 verschillende temperatuurzones te verdelen
NFC/RFID-systeem: Prepaid klantenkaartsysteem voor zelfbediening van klanten
Fermeture électronique des portes E-LOCK Safe

Beheersing van de dosering is essentieel om de winstgevendheid te waarborgen.

De temperatuurregeling van uw wijn per glas is essentieel om uw klanten de wijn beter te laten waarderen.

Want wijn per glas beantwoordt aan een steeds grotere vraag van de consument: weinig maar goed.

Oenopro YouTube kanaal:

Ontdek alle video's over onze Winefit-producten op ons YouTube-kanaal.

 

Verder gaan:

Ons deskundig advies over de Winefit EVO-module

Of om een oplossing te kiezen om de verkoop van wijn per glas te ontwikkelen.développer les ventes de vin au verre.

 

 

Gewicht 65 kg

Gebruik neutraal gas argon

Opslagmedium 4,5,6,8,12,…

Inhoud van de fles onbeperkt

Prijsklasse 5000euro

Temperatuur temperatuurregeling

Dosering 3 programma’s

Wijn service tafelservice per glas

Betaling met klantenkaart mogelijk

ADDITIONAL INFORMATION

Weight 65 kg

Emploi Vin

Moyen de conservation Gaz Neutre Argon

Capacité en bouteilles 4, 5, 6, 8, 12, Illimité

Gamme de prix plus de 5000€

Température Pilotage de la température

Dosage 3 doses programmables

Service du vin Service à table au verre

Paiement par carte Client Oui, avec carte de paiement client, Sans carte de paiement client

http://oenopro.com/guides-de-choix/vin-au-verre/systeme-de-distribution-de-vin-verre/

