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Descobre o autentico
Cada café conta uma historia: a sua origen,

como foi selecionado e torrado. UNI-Q

Extrai toda a essencia do café om o seu

máximo sabor graças ao seu exclusive

grupo de café, proporcionando um

autêntico Expresso italiano de qualidade. A

Segurança de UNI-Q debe-se ao seu

innovador controlo de temperatura

mediante tecnología de aquecimento

instantâneo. O seu desenho eficiente

energicamente de massa térmica muito

baixa permite uma preparação continua de

bebidas sem interrupção. O Sistema de

injector de água, sem valvulas em contacto

com agua quente, está desenhado para

evitar os problemas de calcário nas

electrovalvulas. A sua forma aerodinâmica

reduz consideravelmente o tempo de

manutenção. Além...

(more at our website)

HS7

G-Caffè UNI-Q ESPRESSO

HS7

DIMENSAO A x L x P (mm) 1830 x 650 x 770

PESO (NET - máquina padrão sem opções) 180 Kg

TIPOS DE COPOS Ø 70-73 mm | Ø 78-80 mm

COPOS até 750 /550

MISTURADOR 1000 pcs (600 pcs para única coluna)

NO. DE SELEÇÕES 22

PRÉ-SELEÇÃO 1

DISPLAY Tela Táctil 7”

RECIPIENTE PRODUTO 6x M (4,4 lt)

LIGAÇÃO DA ÁGUA G 3/4" 2-8 bar

PROTOCOLO MDB / Executive

FONTE DE ENERGIA 220-230 V / 50-60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA 134 wh/lt – 692 wh/24hr en modo
inativo*

* Calculado 15lt/24hr – 257 copos 58ml

https://www.sandenvendo.it/en/g-caffe/g-caff-uni-q-1029.html
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Descobre o autentico
Cada café conta uma historia: a sua origen,

como foi selecionado e torrado. UNI-Q

Extrai toda a essencia do café om o seu

máximo sabor graças ao seu exclusive

grupo de café, proporcionando um

autêntico Expresso italiano de qualidade. A

Segurança de UNI-Q debe-se ao seu

innovador controlo de temperatura

mediante tecnología de aquecimento

instantâneo. O seu desenho eficiente

energicamente de massa térmica muito

baixa permite uma preparação continua de

bebidas sem interrupção. O Sistema de

injector de água, sem valvulas em contacto

com agua quente, está desenhado para

evitar os problemas de calcário nas

electrovalvulas. A sua forma aerodinâmica

reduz consideravelmente o tempo de

manutenção. Além...

(more at our website)

HN7

G-Caffè UNI-Q INSTANT

HN7

DIMENSAO A x L x P (mm) 1830 x 650 x 770

PESO (NET - máquina padrão sem opções) 180 Kg

TIPOS DE COPOS Ø 70-73 mm | Ø 78-80 mm

COPOS até 750 / 550

MISTURADOR 1000 pcs (600 pcs para única coluna)

NO. DE SELEÇÕES 22

PRÉ-SELEÇÃO 1

DISPLAY Tela Táctil 7”

RECIPIENTE PRODUTO 8x M (4,4 lt)

LIGAÇÃO DA ÁGUA G 3/4" 2-8 bar

PROTOCOLO MDB / Executive

FONTE DE ENERGIA 220-230 V / 50-60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA 134 wh/lt – 692 wh/24hr en modo
inativo*

* Calculado 15lt/24hr – 257 copos 58ml
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