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AKILLI TAM OTOMATİK
PROFESYONEL ÇAY MAKİNESİ

Her çayı anlık sayan akıllı sayaç ve uzaktan açma/kapama.
Telefon ile istenilen zaman ve miktarda çayı uzaktan demleme.

Dijital dem ayarı ve bayatlama sensörü.
Hazne suyunu soğutmayan akıllı su takviyesi.

EFSANE MARKADAN ÇAĞ ATLATAN YENİLİKLER
AKILLI PROFESYONEL ÇAY MAKİNALARI 
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Uzaktan erişim. 
Akıllı açma kapama.
Çayı uzaktan demleme.

Cihaza cep telefonu veya bilgisayar ile 
uzaktan anlık olarak kumanda edilebilir. 

Akıllı sayaç.
Uzaktan anlık sayısal takip

Akıllı sayaç cep telefonu veya bilgisayar 
ile uzaktan anlık takip edilir. Satılan her 
çay sayılır. Hiçbir kaçak söz konusu 
olmaz.

Profesyonel Kullanım ve Servis

Çayset yenilikleri ile hızlı çay tüketilen 
işyerleri, otel, kahvehane, yemekhane 
gibi yerlerde hız ve kalite sunuyor. 

300 bardak Çay Kapasitesi
Aynı Anda 300 Çay ya da istendiğinde 
üç ayrı dem haznesinde, uzaktan 
erişim ile programlayarak  üç farklı 
zamanda 100 ‘er kişilik çay demleme. 
Her gözde farklı üç bardak 
tanımlayabilme özelliği. Bardaklara 
istenilen miktarda dem ayarı ve 
otomatik dolum olanağı.

100 bardak Çay Kapasitesi
Gerektiğinde uzaktan erişim ile 
istenilen zamana programlayarak 
100  kişilik çay demleme. Üç farklı 
bardak tanımlayabilme özelliği.
Her bardağa istenilen miktarda 
dem ayarı ve otomatik dolum 
olanağı.

200 bardak Çay Kapasitesi
Aynı Anda 200 Çay ya da istendiğinde 
iki ayrı dem haznesinde, uzaktan 
erişim ile programlayarak iki farklı 
zamanda 100 ‘er kişilik çay demleme. 
Her gözde farklı üç bardak 
tanımlayabilme özelliği. Bardaklara 
istenilen miktarda dem ayarı ve 
otomatik dolum olanağı.

Her bardağa istenilen miktarda farklı dem ayarı ve otomatik dolum.
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Her bardak için dijital dem ayarı.
Müşteri talebine uygun dem için dokunmatik dem ayarı.

Bayatlama sensörü ile çayın kalitesini takip etme...
Müşteri ya da misafirlerinize her zaman taze ve mükemmel 
demli çay sunma olanağı.

Akıllı Dolum
Şebeke veya damacanadan otomatik su alımı. Akıllı soğuk 
su takviyesi. Su alırken haznedeki sıcaklığı koruma sistemi.

AKŞAMDAN PROGRAMLA !..
SABAH DİLEDİĞİN SATTE 

TAP TAZE ÇAYINIZ 
HAZIR OLSUN...
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