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Goede kwaliteit gecombineerd met een scherpe prijs, 

dat is de Global Snack Economy. De automaat heeft 

een gekoelde ruimte voor extra opslag. Het speciale 

energiemanagementsysteem zorgt voor een zo laag 

mogelijk energieverbruik, waardoor de machine de 

zuinigste automaat in zijn soort is met een A++ label. 

De Global Snack Economy van Jaski is voorzien van 

LED-verlichting voor een heldere presentatie. 

De automaat heeft in principe één temperatuurzone en 

kan worden uitgebreid naar twee zones.  Hierdoor kunnen 

frisdranken en zoetwaren op de juiste temperatuur 

worden uitgegeven. Het uitgifte-controlesysteem zorgt 

ervoor dat de klant, zijn geld altijd terug krijgt of een 

andere keuze kan maken, indien een product niet wordt 

geleverd. De vlakke voorkant leent zich gemakkelijk voor 

het aanbrengen van een eigen uitstraling.

Vendo 
Global-Snack
Economy
Kwaliteit voor een
scherpe prĳ s.

Wilt u meer informatie? Kĳ k dan op:

www.jaski-automaten.nl

A++

Led verlichting Energielabel A++

Alle betaalsystemen 
mogelijk

Surevend sensor



Unieke kenmerken
• Energielabel A++. De meest zuinige klasse.
• Uitgifte-controlesysteem. De klant is nooit zijn geld kwijt.
• Milieuvriendelijk koelsysteem.
• Gemakkelijk te reinigen door uitneembaar koelsysteem.
• Extra voorgekoelde opslagruimte.
• Zeer degelijke behuizing, incl. extra beveiligd wisselgeld-retourbakje.
• Standaard milieuvriendelijke LED-verlichting.
• Volledig geïsoleerde verkoopruimte.
•  Spiraalpositioneringssysteem; spiralen zijn eenvoudig af te stellen door ze 
 tegengesteld te draaien.
• Twee temperatuurzones

Overige kenmerken
•   Geschikt voor alle betaalsyste-

men inclusief NFC (contactloos 
betalen).

•   First-in-fi rst-out principe.
•   Per selectie 4-25 producten.
•  Anti-diefstalklep.
•  Verlichte verkoopruimte.
•  Uitgerust met een 

milieuvriendelijke koeling.
•  Tweevoudige geïsoleerde ruit.
•   Zeer gebruiksvriendelijk.

Wilt u meer informatie? 
Kĳ k dan op:

Capaciteit

Opties

Specifi caties

Model Global - Snack Economy

Max. aantal selecties per lade 8

Aantal lades Standaard 6/ max. 7

Aantal selecties Max. 56

Branding op aanvraag

Twee temperatuurzones

Afsluitbare geldlade

Bankbiljetlezer

Wielen

Afmetingen hoogte 183 cm

breedte 87,5 cm

diepte 78 cm

Gewicht 250 kg.

Aansluiting 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 400 W.

Koeling CFK-vrij

Energielabel A++

www.jaski-automaten.nl


