
Zalety
Dzięki zastosowaniu azotu walory smakowe wina pozostają niezmienione
do 21 dni po otwarciu butelki
4 butelki gotowe do nalewania; 8 butelek wewnątrz urządzenia gotowych 
do podpięcia (w sumie 12 butelek wewnątrz)
Do wyboru 1 lub 2 przyciski z dozowaniem dla jednej pozycji wina 
(dawkowanie ustawiane elektrycznie i niezależnie na każdej pozycji)

NNowoczesny design - ściana przednia i tylna transparentna z możliwością 
zamontowania dyspensera w ścianie
Oświetlenie wewnątrz urządzenia LED RGB z pilotem - 7 możliwości zmiany koloru
Niskie zużycie gazu
Dostosowanie bocznych ścian dyspensera wedle upodobań Klienta - opcja
Szybka zmiana butelki - urządzenie łatwe w obsłudze
Łatwa i szybka konserwacja
ZwZwrot kosztów i gwarancja przychodów zaraz po zainstalowaniu urządzenia
Produkt francuski

W sprzedaży model Advineo 2x2: dwa wina niegazowane + 2 wina musujące
(w sumie 4 przyciski)
Do wyboru 1 lub 2 strefy temperatur (opcja)

.

.

.

.

.

..

......
Trzebinia, ul. 22 lipca 62       (+48) 668 444 766      biuro@dlawina.pl    www.dlawina.pl

Dyspenser



Dane techniczne
4 otwarte butelki + 8 butelek gotowych
do podpięcia wewnątrz urządzenia

Wymienialne butle z azotem.
Opcja: zamontowanie regulatora gazu
dla azotu lub argonu; możliwość podpięcia nawet 
10 dyspenserów pod jedną butlę z gazem

505/860/340 (370 z dyszami)
150 W
38 kg

Pojemność

Wymiary (szer/wys/gł) [mm]
Pobór mocy 
Waga

Blokada Tak
Gwarancja 12 m-cy z możliwością przedłużenia

Temperatura 6-18°C (przy temperaturze otoczenia <25°C
i wilgotności <50%)

Dozowanie Od 20 ml

Gaz
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Połączenie z systemem kasowym POS - 
pozwala szybko i sprawnie dokonywać 
transakcji kupna - sprzedaży.
Karta do testowania - idealne rozwiązanie 
dla właścicieli sklepów z winem, 
winiarni i winnic, którzy oferuję swoim 
Klientom wina do degustacji przed sprzedażąKlientom wina do degustacji przed sprzedażą.
Karta PrePaid - pozwala Klientowi samemu
decydować o rodzaju i ilości wypitego 
wina, dzięki ulokowaniu na karcie 
określonych środków pieniężnych.
Karta PostPaid - umożliwia Klientowi 
samoobsługę w wine barach i restauracjach,
a rachunek zostaje wysta rachunek zostaje wystawiony 
pod koniec degustacji.

Dyspenser Advineo Connect
z inteligentnym połączeniem
z platformą Advineo Soft do
samoobsługi i płacenia kartą

Uwaga! 
Wszystkie 4 opcje samoobsługi mogą współistnieć ze sobą na jednym urządzeniu!
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4 możliwości samoobsługi:



Zalety platformy Advineo Soft
Zarządzanie Bazą Win (ceny, opisy, ustawienia i zasady serwowania określonego 
rodzaju wina)
Zarządzanie informacjami o Klientach i numerach ID kart
Kontrolowanie poziomu wina, cen i danych z kart na 
zewnętrznych skongurowanych ekranach
100% dostęp do informacji pozwalających 
na dona dokładniejsze zaplanowanie sprzedaży
Czujnik poziomu gazu i pojemności butelki
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 W zestawie: dyspenser Advineo Connect 
+ dostęp do platformy Advineo Soft 
+ profesjonalny laptop firmy DELL 
+ czytnik kart Bar Code do samoobsługi 
+ pakiet kart


