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L377K0

Wittenborg ApS
Seebladsgade 1-3

DK-5000  Odense C
Telefon: +45 72186000

www.nwglobalvending.dk

IS A BRAND OF

FESTIVAL: SERVERING DØGNET RUNDT
Festival er den smarte løsning til steder, hvor der er behov for cateringservice 24/7. Festival er ikke bare en 
automat men en automatisk kantine. Konfigurationen er ekstremt fleksibel og gør, at brugerne kan vælge 
mellem snacks, drikkevarer, friske madvarer, frugt og yoghurt. Festivals udvidede elektronik tilbyder en specielt 
avanceret styring med hensyn til hhv. automat og produkter. Takket være sine energibesparende features, har 
Festival opnået energiklassificeringen A+ (EVA EMP 3.0-protokol). 

 HIGHLIGHTS

mm)

tallerkener med en diameter på 23 cm

en tromle ikke fungerer eller er tom, fungerer resten 
af automaten stadig

på rummene

 DESIGN

og letlæselige prisskilte

og Canto 

 BRUGERINTERFACE

karakterer pr. linie)

på een gang

omgivelser

 INDSTILLING AF TEMPERATUR
Mulighed for indstilling af variabel temperatur i 
automaten med overvågning af at temperaturen 
holder sig inden for den angivne temperaturgrænse
Avancerede features til kontrol af temperaturen
Smart påfyldning - energibesparende, idet man 
undgår temperaturudsving

 ELEKTRONIK

pr. tromle

standarden

 ENERGI OG MILJØ
Festival er en energivenlig automat pga.:

Energibesparende LED-lys
Meget effektivt køleanlæg
Effektiv isolering af kabinettet
Energispareindstilling i softwaren

Takket være disse features har Festival et energiforbrug 
på 241 Wh/h. Festival har opnået energiklassificeringen 
A+ iht. EVA EMP 3.0-protokollen.

 FEATURES

HØJDE 1830 MM

BREDDE   850 MM

DYBDE   895 MM

DYBDE MED ÅBEN DØR 1630 MM

VÆGT CA. 320 KG

ELTILSLUTNING 230 V
FREKVENS 50 HZ

ELFORBRUG KØLEANLÆG 787 W

 PRODUKTER

RUND TALLERKEN OP TIL 230 MM

BAGUETTES/FLUTES OP TIL 260 MM

 TROMLER

DIAMETER 700 MM

UAFHÆNGIGE TROMLER FIFO/SHOPPER

SEKTORDYBDE 280 MM


