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ARTE E 
DESIGN

A máquina de café expresso MAXIMA 
rede�ne a interação homem-máquina. 
Distingue-se pelo seu Design Modular 
único. Representa tecnologia, design e
soluções ergonómicas.
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TECNOLOGIA PARA
A EXTRAÇÃO

Controlo total sobre a extração de café. 
Não tenha limites. A MAXIMA é dotada de 

uma pré-infusão electrónica e mecânica 
com tempos programáveis.

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

Recursos avançados criam maior 
aproveitamento e poupança 
energética.

PURO 
DETALHE

A atenção aos detalhes e o estilo 
inspirador proveniente do concurso 
nacional de Designers, com introdução 
de alguns upgrades para melhorar a 
experiência do utilizador.

COMUNICAÇÃO
SEM FIOS

Tecnologia inovadora é o seu 
ingrediente secreto: Wi� e Gsm para 
ligação com dispositivos compatíveis 
com a aplicação. Permite atuar sobre o 
equipamento à distância tornando 
possível o controlo total de cada 
extração.
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VAPOR
E ÁGUA

ILUMINAÇÃO NA 
ZONA DE SERVIÇOS

Com LED´s, de forma a realçar os 
traços do modelo e também a 
qualidade do produto �nal.

TORNEIRA DE 
ÁGUA E VAPOR

Com abertura rápida que 
proporciona ao utilizador um 
maior controlo.

ZONA DE SERVIÇO
Ergonomia e bem estar são os 
atributos que esta zona 
apresenta para o utilizador.
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CORES

A sua personalidade são os 
argumentos que tornam este 
equipamento ideal para 
diferentes tipos de ambientes.

As opções de cor facilitam a 
escolha para cada tipologia de 
estabelecimento.

PRETO 

PRETO E METALIZADO
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O PODER
DO DESIGN

ELEGÂNCIA E
EXCELÊNCIA

O Design modular , as laterais 
elegantes e os módulos 
acentuados tornam a MAXIMA 
um equipamento robusto e 
com personalidade. A parte 
traseira da máquina realça a 
marca da máquina e os seus 
materiais. Os LED´s são 
colocados especi�camente na 
zona de serviço para melhorar 
a experiência da extração.
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LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO

LIMPEZA 
EXTERIOR

O processo de limpeza da 
máquina é simples e e�caz. 
A sua linha direita e 
minimalista tornam a 
experiência de limpeza do 
equipamento uma tarefa fácil 
de executar.

MANUTENÇÃO
INTERIOR

O fácil acesso aos 
componentes internos 
simpli�ca as operações de 
manutenção e suporte técnico.

LIMPEZA 
EXTERIOR

As grelhas removíveis da 
bandeja de copos são 
produzidas em aço 
inoxidável, o que as torna 
convenientemente laváveis 
  na máquina de lavar loiça. 
Foram desenhadas para 
permitir que os resíduos de 
café �uam diretamente para 
a bandeja de descarga, 
mantendo a área de trabalho 
limpa.

GRUPOS 
ALTOS

Versatilidade entre a chávena 
e o copo sem comprometer a 
qualidade do café através de 
grelha amovível.
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ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

DUAS TORNEIRAS DE VAPOR
Com abertura rápida que proporciona ao 
utilizador da máquina um maior controlo 
sobre este elemento.

AQUECEDOR DE CHÁVENAS
Com funcionalidade programável (através da 
APP) conforme temperatura que se pretende

PRÉ-INFUSÃO ELECTRÓNICA
Em que se podem ajustar (através da APP) os 
tempos ON/OFF e mecânica, proporcionada 
pelo grupo de extracção de café.

DESIGN MODULAR ÚNICO
Proveniente do modelo vencedor do 
concurso nacional de designers “Nariz de 
cavalo”, com introdução de alguns upgrades 
para melhorar a experiência do utilizador.

CALDEIRA EM INOX
Com sistema de isolamento térmico para 
maior estabilidade da temperatura.

SISTEMA ECO
associado para maior aproveitamento e 
poupança energética (cerca de 30%).

ILUMINAÇÃO DA ZONA DE SERVIÇOS
Com LED´s, de forma a realçar os traços do 
modelo e também a qualidade do produto 
�nal... o café.

COMUNICAÇÃO SEM FIOS
Wi� e GSM para ligação com dispositivos 
compatíveis com a aplicação. 
A conexão à rede permite actuar sobre o 
equipamento

ELECTRÓNICA DE CONTROLO
Inteiramente desenvolvida em portugal, 
sendo propriedade intelectual da 
Tecnidelta I Grupo Nabeiro.

APLICAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Que permite a de�nição de parâmetros de 
funcionamento do equipamento, bem 
como registo de estatísticas.



15

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

VERSÃO STANDARD

EXTRAS

+ Duas torneiras de vapor

+ Aquecedor de chavenas

+ Torneira de água quente

+ Pré-infusão electrónica

+ Design modular

+ Caldeira em inox

+ Iluminação da zona de serviços

Medidas
780 x 555 x 498 mm

Peso
69 Kg

Potência
3700 W

Voltagem
220-240 V
380-415 V (2N)

Frequência
50/60 Hz

Capacidade da Caldeira
10,5 L

Sob consulta.

+ Aplicação para dispositivos móveis

+ Electrónica de controlo

+ Comunicação sem �os

+ Sistema ECO

+ Cappuccinador

+ Inox

+ Aço Inoxidável

+ Preto e metalizado + Preto

ESPECIFICAÇÕES

2GR

1GR

Sob consulta.3GR

CORES

MATERIAIS


