YUNIO

YUNIO big

YUNIO big met koeling

YUNIO

YUNIO big

Configuratie

 Standaard

Vaste wateraansluiting





2 L waterreservoir (20 koppen)



–

8 L waterreservoir (80 koppen)





1,2 kg bonenreservoir (150 koppen)





Opvangbak residu (± 90 koppen)





Heet water uitgifte





> 20

> 20

Dubbele dranken





Verstelbare uitloop





Touchscreen bediening





Display grootte

7,1”

7,1”

Dubbele pomp





Koeling voor melkproducten





Automatisch spoelen





Melksysteem reiniging





Aantal dranken

Aansluitwaarden
Wateraansluiting
Afmetingen (BxDxH)

220-240V & 50/60Hz 2750-3300W
3/4”

3/4”

30x50x58 cm

41x50x58 cm

Afmetingen koeling (BxDxH)
Gewicht zonder koeling
Gewicht koelkast

DECOMAC by HILUX–HILLEWAERT
Gotevlietstraat 38 – Z15 Herdersbrug F3,
B-8000 Brugge
Tel. +32 (0)50 31 30 83 – info@decomac.be
www.decomac.be

 Optioneel

22x51x46 cm
17,5 kg

18 kg
16,4 kg

volmaakt genieten
Voor thuis, kleine horeca en op kantoor

volmaakt

genieten
De Yunio brengt kwaliteit en
technische perfectie samen
met als resultaat een volmaakt
kopje koffie. Gegarandeerd een
smaakvolle start van iedere dag.
De Yunio is een volautomatisch espressotoestel,
ideaal voor kantoren en kleine horecazaken.
Met zijn compact formaat en elegant uiterlijk 		
past dit toestel in vele locaties zoals 		
vergaderzalen, showrooms, restaurants, bars, …
Naast de vele technische innovaties, zoals het
intuïtieve touchscreen, het gepatenteeerde
zetsysteem, keramische maalschijven en
een eenvoudig automatisch reinigingsprogramma,
levert de Yunio koffie van baristakwaliteit.
Modern - Compact - Professioneel

Hoogwaardig melkopschuim-

Kristalhelder 7” verticaal

Innovatief dubbel uitgevoerd

Keramische maalschijven

systeem met instelbare

touchscreen. Tot 30 te

waterpompsysteem. Voorziet

garanderen telkens weer het

temperatuurregeling. De

programmeren voorkeurs-

in efficiënte bereiding van

accuraat vermalen van de

optionele koelkast voorziet de

dranken. Simpel, met één druk

dranken en verkleint de

koffiebonen in de gewenste

Yunio van een volledig automa-

op de gebruiksvriendelijke

wachttijd tot een minimum.

maalgraad voor de optimale

tisch reinigingsprogramma.

koffie-iconen.

Constante heetwaterproductie

smaak van de koffiespecialitei-

Gebruiksvriendelijk met

garandeert de beschikbaarheid

ten. Keramiek zorgt tevens voor

compact melkschuim van

van heerlijke koffieproducten.

maximale geluidsreductie.

baristakwaliteit.

