
KARISMA

HÖG PRESTANDA
                      - mED komPAkTA måTT



ISo 14001:2004ISo 9001:2008

N&W oCH NECTA:
EN LåNG TRADITIoN AV 
TEkNoLoGISk ÖVERLÄGSENHET.

N&W:s framgångar inom HORECA-segmentet 
inleddes redan i slutet av 1960-talet när Zanussi 
Grandi Impianti (som senare övertogs av den svenska 
Electrolux-koncernen) lanserade en rad automatiska 
maskiner och kaffeautomater, som tack vare sina 
extraordinära prestanda och innovativa design snabbt 
vann erkännande.

I slutet av 1990-talet lämnade Zanussi Electrolux, bytte 
namn till Necta och fusionerades med Wittenborg, varvid 
N&W Gruppen såg dagens ljus. Under senare år har 
koncernen blivit alltmer internationell, och idag verkar 
företaget i över 100 länder genom direkt närvaro av 
produktions- eller försäljningsbolag. Dessutom förlitar sig 
N&W på ett noga utvalt försäljningsnätverk och effektiva 
after sales-tjänster.

Varumärket Necta står för superautomatisk 
italienskproducerad utrustning till HORECA-segmentet. 
Det är inte bara synonymt med den italienska 
kaffekulturen utan även med kvalitet, urval av 
drycker, den senaste tekniken och ett löpande fokus 
på att uppfylla de mångskiftande behov som ryms inom 
HORECA-segmentet.

N&W har erhållit två internationella certifieringar avseende verksamhetens 
kvalitetsstyrningssystem (UNI EN ISO 9001:2008) respektive miljön (UNI EN ISO 
14001:2004). 

IMQ-produktcertifieringen, som utfärdas av Italian Quality Trademark Institute, 
är ett bevis på att varje enskild produkt i Nectas sortiment lever upp till såväl 
säkerhetsföreskrifterna för elektriska hushållsapparater som standarderna för 
kommersiella automater och varuautomater.



NECTA, KAFFEPAUS MED ITALIENSK SJÄL.
En Necta-kaffepaus innehåller essensen av Italien: 
ett ögonblick när autentisk doft, unik smak och 
engagemang för framställningen av en gedigen produkt 
kombineras med en kultur som sätter raffinerad smak 
i fokus. Att dricka espresso i Italien är legendariskt, 
och när kaffet kombineras med färsk mjölk uppstår en 
möjlighet att servera ett extraordinärt utbud av olika 
krämiga drycker.



kARISmA:
DET NYA SÄTTET ATT ERBJUDA kVALITETSkAFFE.

Användarvänlig
Karisma är lätt att använda både för personal och vid 
självbetjäning.
Genom ett enda knapptryck kan var och en få en 
dryck av hög kvalitet.

Hastighet
Karisma tillreder upp till 200 koppar per timme  
– alla med samma perfekta kvalitet.
Toppbelastningar är inte längre något problem.

Autentisk
Karisma använder banbrytande teknologi i kombination 
med arvet från italiensk espresso, smak och kultur.
En unik kaffeupplevelse som förtrollar dig – kopp efter 
kopp.

Anpassning
Med Karisma kan du skapa en personlig kaffemeny 
som tillfredsställer även de mest krävande kunderna.

Med denna superautomatiska maskin skapas ett  
FÖRE och EFTER i din servicenivå.



Denna nya superautomatiska maskin med stor personlighet utstrålar omsorg och 
elegans in i minsta detalj.

kARISmA ÄR: 

ÄkTA ITALIENSk DESIGN, 
komPAkT oCH moDERN.

•  genuina och robusta material
•  enkla linjer kombinerade med 

mjuka och runda former
• perfekt anpassad och modulär, 

moderna tillbehör (koppvärmare 
och kylskåp)

• framsida och sidor med särskilda 
ljuseffekter

• 7 tums kapacitiv pekskärm
• lätt att anpassa med hjälp av USB
• intuitiv och användarvänlig
• möjlighet att visa reklamvideor

SENASTE  
GENERATIONEN AV 
PEKSKÄRMSGRÄNSSNITT



Gör dig redo för en läcker kaffemeny där varje enskild dryck är välsmakande och krämig - från äkta 
italiensk espresso till americano och från cappuccino till latte macchiato - bara för att nämna ett fåtal  
av möjligheterna. När färsk mjölk och kaffebönor av högsta kvalitet doseras och blandas med hjälp  
av den senaste och mest moderna tekniken, som bygger på en stor kunskap om kaffe, får man 
garanterat en professionell och ständigt lika god dryck - kopp efter kopp.

Kaffebryggare Z4000
• specialutvecklad för att leva upp till de många krav som ställs i HORECA-segmentet 

för allt från äkta espresso till krämig cappuccino
• variabel kammare som rymmer 7-14 gram kaffe
• självjusterande blad i kvarnen
• lätt att underhålla

Ny MPF-mjölkskummare (Milk PerFoamer) för att tillreda läckra drycker 
baserade på färsk mjölk
• möjlighet att tillreda varm eller kall mjölk
• möjlighet att tillreda skummad mjölk
• mycket jämn dosering
• stor prestationskapacitet (160 ml cappuccino på 25 sekunder  

- upp till 200 koppar i timmen)
• genom val som definierats i förväg kan man skapa sitt eget kaffe och därmed 

tillfredsställa även de allra mest kräsna gommarna
• på platser med begränsat utrymme kan kylskåpet placeras under maskinen

kARISmA ÄR 

HELT ENkELT DEN BÄSTA
kAFFELÖSNINGEN.



Ångmunstycke med temperaturgivare som automatiskt avbryter utflödet av ånga när önskad temperatur har 
uppnåtts. Den ger en tät och skummande kräm av stabilt jämn kvalitet. Manuell användning är också möjligt.

Automatisk och programmerbar rengöringscykel. Den automatiska rengörings- och sköljcykeln 
är certifierad i enlighet med de strängaste hygien- och säkerhetsregler som definieras i HACCP-
managementsystemet.

kARISmA ÄR

SmART oCH FUNkTIoNELL IN 
I mINSTA DETALJ.

Rörliga utlopp gör det möjligt att använda koppar av olika storlek: espressokopp, cappuccinokopp, glas till 
latte macchiato eller pappmuggar och plastbägare upp till 150 mm.



karisma.nectahoreca.com

Djup: 60 cm

30 cm 40 cm 30 cm

100 cm

Koppvärmare

KylsKåp
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TEkNISkA SPECIFIkATIoNER
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*MPF/Milk PerFoamer: mjölkskummare

VIKT

KANNA

MJÖLKSKUMMARE

MÖJLIGHET ATT BRYGGA KOFFEINFRITT KAFFE

BRYGGARE

SPÄNNING/MAXIMAL EFFEKT

MODELL

BEHÅLLARENS KAPACITET

SJÄLVJUSTERANDE BLAD I KVARNEN

PRODUKTIVITET:

SEPARAT UTLOPP FÖR VARMT VATTEN

BEHÅLLARENS KAPACITET, KAFFEBÖNOR

CA. 65 kg

3

JA

kAPACITET: UPP TILL 14 g

400 V/8 800 W

KARISMA 2 ES+IN+MPF*
(2 kvarnar + 1 behållare samt färsk mjölk)

1,8 kg CHokLAD

JA

JA

500 koPPAR/DAG 20 L VARmT VATTEN

JA

2 X 1,2 kg

Wittenborg ApS 
C.F  Tietgens Boulevard 19
Dk-5220 odense, Danmark

Telefon: +45 721 860 00 
www.nwglobalvending.dk

N&W GLoBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24 • 24030 Valbrembo (BG) • Italy

Ph. +39 035 606111 
Fax +39 035 606560

www.nwglobalvending.com

NEC TA I S A BR AND OF


