Machine rated as [rating result] according to the EVA EMP 3.1a

Vendo
GS Mini
Beproefde techniek op een
klein oppervlak!
Omdat de machine weinig ruimte in beslag neemt, kan hij
eenvoudig
De automaat is uitgerust met een sterke ventilator.
Hierdoor blijft de binnentemperatuur min of meer gelijk
aan de buitentemperatuur, zodat bij een gemiddelde
kamertemperatuur ook prima chocoladeproducten
verkocht kunnen worden. Doordat de machine geen
koeling heeft, neemt hij minder ruimte in beslag, is hij
technisch eenvoudiger in onderhoud en wordt er minder
energie verbruikt. Tot slot is de machine uitgerust met
een verlicht captive toetsenbord, en door de extra
een cent.
DE LED-verlichting zorgt voor een heldere presentatie.
De machine kan alleen voorzien worden van contactloos
betalen, waardoor de kans op inbraak heel klein wordt.
Het uitgifte-controlesysteem zorg ervoor dat de klant het
juiste product ontvangt. Mocht onverhoopt het product
niet worden uitgegeven, dan wordt het bedrag ook niet
afgeschreven.
De Global Snack Mini is een welkome aanvulling op uw

LED verlichting

Surevend sensor

Alleen contactloos
betalen
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Unieke kenmerken

• Geschikt voor diverse afmetingen producten, maar niet geschikt voor
bijvoorbeeld zakjes Chips.
• Uitgifte-controle systeem (de klant is nooit zijn geld kwijt)
• Sterke ventilator ipv een koeling, waardoor binnentemperatuur =
+/- buitentemperatuur.
• Spiraal positioneringssysteem: spiralen zijn eenvoudig af te stellen door
ze tegengesteld te draaien.
• Degelijke behuizing.
• Standaard, milieuvriendelijke LED-verlichting
• Extra opslagruimte in de automaat aan de rechter zijkant.

Wilt u meer informatie?

www.jaski-automaten.nl

Capaciteit
Global - Snack Economy

Model
Max. aantal selecties per lade

4

Aantal lades

4

Aantal selecties

Afmetingen

Max. 16

hoogte

720 mm

breedte

535 mm

diepte

510 mm

Gewicht

55 kg

Display

LCD

Aansluiting
Aansluitwaarde

Opties
Branding op aanvraag

230 V. / 50 Hz
50 W.

Overige kenmerken

• Alleen geschikt voor
contactloos betalen
• First-in-First-out principe
• Per selectie 4-7 producten
• Verlichte verkoopruimte
met schakelklok
• Zeer gebruiksvriendelijk

