GPE
Frozen

Ideaal voor uitgifte van
bevroren producten
> Geschikt voor verkoop van ijsjes
> Gebruikersvriendelijk en betrouwbaar
> Uitstekende productzichtbaarheid
> Led-verlichting en digitaal display

U kiest de inhoud

Specificaties

IJsjes en andere
diepvriesproducten

Kleuren

De GPE Frozen-automaten zijn geschikt
voor verkoop van diepvriesproducten. De
automaten zijn voorzien van een -20°C
ruimte. Daarmee is deze machine de meest
ideale en makkelijste oplossing voor verkoop
van ijsjes andere bevroren producten.

Gebruiksgemak
Display
De automaat heeft touch bediening en een
helder digitaal display wat het lezen van
prijzen en selecties gemakkelijk maakt.

Bijvullen
Door een gesloten ladesysteem blijft de temperatuur behouden tijdens het bijvullen van
de automaat.

Vormgeving
Betrouwbaar
De machines van GPE zijn betrouwbaar,
snel en bestaan uit onderdelen van hoge
kwaliteit. Storingen komen nauwelijks
voor en eventuele ongemakken zijn snel te
verhelpen.

Uitnodigend
Dankzij de strakke vormgeving en de
zachte ledverlichting heeft de automaat een
professioneel uiterlijk en is geschikt voor
elke locatie.

Zilvergrijs of zwart

Koelsysteem
R404A, CFC-vrij. Interne temperatuur -20°C

Isolatie
Polyurethaan. Triple isolatieglas met anticondens apparaat

Led-verlichting
Ja

Betaalsystemen
> Contactloos (bankpas/mobiel)
> Credit card
> Contant

Specificaties
GPE Master
Configuratie
> Maximaal 4 lades met 3 selecties per lade
> Capaciteit zoals afgebeeld: 120 stuks
> Ruimte voor maximaal 168 stuks
> Capaciteit afhankelijk van
productspecifieke configuratie

Afmetingen
Hoogte: 183 cm
Breedte: 72 cm
Diepte: 98 cm

Gewicht (zonder inhoud)
240 kg

Elektriciteit
230V

A+

Specificaties
GPE Maxi Store
Configuratie
> Maximaal 3 lades met 6 selecties per lade
> Capaciteit zoals afgebeeld: 180 stuks
> Ruimte voor maximaal 225 stuks
> 130 liter extra opslagruimte in automaat
voor bevroren producten
(voor circa 3 vullingen)

Afmetingen
Hoogte: 183 cm
Breedte: 94,5 cm
Diepte: 98 cm

Gewicht (zonder inhoud)
280 kg

Elektriciteit
230V

Contact
Nieuwegein Groningen
Overijsselhaven 2a
3433 PH Nieuwegein
Tel. 030 280 1111

Osloweg 41
9723 BH Groningen
Tel. 050 589 1636

sales@vendingatwork.nl
www.vendingatwork.nl

