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CANTO ESPRESSO CANTO INSTANT

4,5 l3 lZÁSOBNÍKY 6 l

PŘEDVOLBA CUKRU

PŘEDVOLBA TYPU KÁVY

PŘEDVOLBA BEZ KELÍMKU ★

REGULACE VÍCE CUKRU

REGULACE MÉNĚ CUKRU

REGULACE SILNĚJŠÍ KÁVY

REGULACE SLABŠÍ KÁVY

ESPRESSO

MALÁ KÁVA

VELKÁ KÁVA

KÁVA S MLÉKEM

KÁVA S ČOKOLÁDOU

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO S ČOKOLÁDOU

MOCACCINO

HORKÉ MLÉKO

LATTE MACCHIATO

HORKÁ ČOKOLÁDA

HORKÁ ČOKOLÁDA S MLÉKEM 

KÁVA BEZ KOFEINU

KÁVA BEZ KOFEINU S MLÉKEM

CAPPUCCINO Z KÁVY BEZ KOFEINU

CAPPUCCINO Z KÁVY BEZ KOFEINU 

S ČOKOLÁDOU

KÁVA INSTANT 2

KÁVA INSTANT 2 S MLÉKEM

CAPPUCCINO Z KÁVY INSTANT 2

DALŠÍ INSTANTNÍ NÁPOJ

INSTANTNÍ ČAJ

HORKÁ VODA

EXTRA SILNÁ ČOKOLÁDA ★

POUZE KELÍMEK ★

základní nastavení voleb

★ alternativní volba/předvolba

DOSAŽENÍ PROVOZNÍ TEPLOTY 51,71 Wh

KAŽDÁ HODINA STAND-BY 175 Wh

KELÍMKY (o/    70-71 mm) 650

MÍCHÁTKA (délka 95~105 mm) 1000

CELKOVÝ POČET ZÁSOBNÍKŮ 8

KAPACITA BOJLERU VERZE ESPRESSO 0,2/0,6 l

KAPACITA BOJLERU VERZE INSTANT 5,31 l

KÁVA ZRNO 0,8 kg 1,3 kg 1,7 kg

INSTANTNÍ ČAJ 2,4 kg 3,6 kg 4,8 kg

INSTANTNÍ ČOKOLÁDA 1,8 kg 2,7 kg 3,6 kg

CUKR 3,0 kg 4,5 kg 6,0 kg

INSTANTNÍ MLÉKO 1,0 kg 1,4 kg 1,9 kg

VÝŠKA 1830 mm

ŠÍŘKA 650 mm

HLOUBKA 740 mm

HLOUBKA PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH 1320 mm

VÁHA 170 kg

NAPĚTÍ 230 V

FREKVENCE 50 HZ

PŘÍKON 1830 W

NAPÁJENÍ Z VODOVODNÍHO ŘÁDU mezi 0,5 a 8,5 baru

Výhradní prodejce pro âR
PRIMO a.s.

V Mokfiinách 283/8, 147 00 Praha 4, âR 
Tel. +420 241 012 180 - Fax +420 241 012 181
primo@primo.cz • www.primo.cz
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AVANTGARDA V UŽIVATELSKÉM
ROZHRANÍ

Led diody osvětlují 22 tlačítek voleb s vyměni-
telnými a dobře čitelnými etiketami. Světelné
signály řídí uživatele během procesu volby, pří-
pravy a výdeje nápoje. K zobrazení komunikace
automatu slouží velký digitální grafický display,
umožňující mimo jiné i zobrazování chybových
hlášek . Automat má dispozici pro umístění
bezhotovostního platebního systému (ve výšce
1 300 mm od země)  a je zde i možnost vybavení
dodatečnou video obrazovkou pro její využití na
reklamní texty.

AVANTGARDA V UŽIVATELSKÉM
ROZHRANÍ

Canto může být vybaveno technologií přípravy
kávy espresso, instant i fresh brew. Verze automa-
tu na espresso je vybavena novou skupinou kávy
Z4000(ve verzi kompaktní pro jih Evropy a větší
kapacitou pro Evropu severní), která garantuje
perfektní přípravu kávy již od prvního výdeje. Nový
spolehlivý mlýnek kávy s dávkovačem s dlouhou
životností, nabízí možnost automatické regulace
hrubosti mletí, která zajistí stálou a optimální chuť
připravované kávy při jejím dokonalém vzhledu.
Technologie FREEMIX pro instantní suroviny
garantuje vyšší kvalitu nápoje a jeho rychlou pří-
pravu. Mezi základní charakteristiky automatu
patří: plastový bojler s velkou kapacitou, nový
nízkonapěťový systém pro mixery a dávkovače
surovin s možností nastavení rychlosti, tři typy
zásobníků s variabilní volitelnou kapacitou.
Zásobník míchátek se dvěma sloupci svou kapa-
citou převyšuje i počet kelímků v zásobníku.

AVANTGARDA V ÚDRŽBĚ
  Nový průhledný zásobník kelímků dává možnost
okamžitého ověření nutnosti kelímky doplnit. Filtry
a těsnění skupiny kávy jsou jednoduše přístupné,
stejně jednoduché je  i vyjmutí a opětovné nasa-
zení celého tohoto komponentu do automatu.
Prostřednictvím velmi flexibilní elektroniky je
možné rychlé nastavování parametrů progra-
mování a složení nápojů.

Kvalita na nejvyšší úrovni. Canto se staví na vrchol řady automatů značky Necta díky své

technologické inovaci a kvality vydávaného nápoje. Harmonický, čistý  a okouzlující  design, byl vyvinut s cílem 

vytvořit intuitivní uživatelské rozhraní  k okamžitému použití.  Výrazná jednoduchost čištění a údržby doplňují nabídku

tohoto pokrokového automatu, určeného  k získání  významné pozice na trhu v budoucích letech.  Rafinovaná 

estetická úroveň se silným účinkem na zákazníka je charakterizována především celoplošným čelním polykarboná-

tovým panelem   , na kterém je harmonickým způsobem umístěna tlačítková deska. Bok čelní strany v provedení

hliník/polykarbonát s černou lesklou částí je zároveň dostatečně robustní. Grafické vyměnitelné panely a ergono-

mický výdejní prostor doplňují celkový příjemný dojem  automatu. Canto je nová hudba ve vendingu.

hot&cold
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