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Et spørgsmål om stil

Kompakt, let at anvende og ekstraordinært alsidig. 
Korinto Prime har det hele. Korinto Prime, der er 
et resultat af Nectas mere end 40 års erfaring, er 
en superautomatisk varmdriksmaskine af højeste 
kvalitet. Den er designet og fremstillet til at kunne 
betjene selv de travleste steder. 
Der er kælet for detaljerne: lige fra det smukke 
design og den perfekte belysning til maskinens 
ydeevne. Korinto Prime er det naturlige centrum 
for den ideelle kaffepause.

I designet er indtænkt bløde moderne linjer, 
og i produktionen er anvendt en perfekt 
balance af materialer. Elegant ’stemningslys’ 
oplyser maskinens front og sider, og der er et 
stort display til håndtering af både tekst og billeder. 
Det baggrundsbelyste, trykfølsomme valgpanel 
kompletterer maskinens design. Korinto Prime passer ind 
mange steder, lige fra hoteller, bed & breakfasts og kontorer, 
til morgenmadsrestauranter og pubber. 

Necta har en lang tradition for at producere automater af højeste kvalitet til 
føde- og drikkevarer. Korinto Prime indeholder avanceret teknologi, som sikrer 
en maksimal ydeevne og brugervenlighed kombineret med en høj kvalitet af de 
udleverede drikke. 

Banebrydende teknologi tilfredsstiller ethvert 
behov
Hvis man ønsker flot design og god service, er 
Korinto Prime svaret. Necta har udviklet, designet 
og implementeret forskellige teknologier til 
tilberedning af den perfekte drik, så der er noget, 
der passer enhver smag. 

Espresso
Den patenterede kaffebrygger, frekvensdoseringen 
og den tilpassede ekstraktionstid gør, at Korinto 
Prime tilbereder kaffe og andre varme drikke af høj 
kvalitet - lige fra lækker skummende cappuccino til 
tyk og cremet chokolade. 

Nyt system til frisk mælk
Det nye yderst effektive system til håndtering 
af frisk mælk fungerer automatisk gennem en 
kombination af damp og luft og garanterer ensartet 
kvalitet af den opskummede mælk. En ny pumpe 
garanterer ensartet dosering. 
Med anvendelsen af kvalitetsingredienser som 
friskmalede kaffebønner og frisk mælk leverer 
kaffemaskinen en udsøgt menu af varme drikke 
i overensstemmelse med den bedste italienske 
tradition. 



KORINTO PRIME 
ESPRESSO

2 Versioner
Korinto Prime Espresso + 1 instantbeholder
Korinto Prime Espresso + 2 instantbeholdere*

• 1 beholder til kaffebønner (1400 g)

• 1 beholder til mælkepulver (750 g)

• 1 beholder til kaffebønner (950 g)*

• 1 beholder til chokoladepulver (1200 g)*

• 1 kaffebrygger Z 3000 V (maks. 12 g)

• 1 blandeskål

• Dobbelt udløb til kaffe

• Mål (HxBxD): 715 x 331 x 528 mm

• Vægt 33 kg

• Spænding og frekvens 230 V/50 Hz

• Kedel 0,5 liter

• Strømforbrug 2030 W 

KORINTO PRIME 
ESPRESSO MED 
FRISK MÆLK

• 1 beholder til kaffebønner (1400 g)

• 1 beholder til chokoladepulver (1800 g)

• 1 kaffebrygger Z 3000 V (maks. 12 g)

• 1 blandeskål

• Dobbelt udløb til kaffe

• Pumpe til frisk mælk

• Mål (HxBxD): 715 x 331 x 528 mm

• Vægt 33 kg

• Spænding og frekvens 230 V/50 Hz

• Kedel 0,5 liter (damp) + 0,6 liter (espresso)

• Strømforbrug 3250 W

TILBEHØR
•  Underskab, der er udstyret med beholder 

til fast og flydende kaffegrums samt 
opbevaringsmulighed for bægre, sukker og 
rørepinde

• Betalingsmodul
• Kopvarmer
•  Nyt køleskab med kopvarmer 

(H kan justeres 530/565 x B 290 x D 380 mm)
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Et spørgsmål om erfaring

N&W har i mange år udviklet og produceret fuldautomatiske kaffeautomater 
til kontormarkedet og cateringsektoren og servicerer i dag mere end 100 
lande. Dette markedslederskab skyldes virksomhedens store investeringer i 
R&D. Det er resultatet af mangeårig teknisk erfaring, erfaring med produktion 
sammenholdt med passionen for innovation og design. 

Nectas HoReCa kaffemaskiner bliver udviklet og produceret i henhold til 
de væsentligste internationalt anerkendte standarder for kvalitet (UNI ES 
ISO 9001:2015), for miljø (UNI EN ISO 14001:2004) og for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen (BS OHSAS 18001:2007). N&W har forpligtet 
sig til at levere kvalitetsprodukter til markedet, og kvalitetscertificeringen er 
et bevis på dette. N&W tager produkternes miljøpåvirkning i betragtning 
fra det tidligste stadie af produktudviklingen og lægger særlig vægt på 
udvikling af produkter og processer, der belaster miljøet mindst muligt. 
OHSAS 18001-certificeringen viser N&W’s commitment til at skabe sikre 
arbejdsbetingelser for medarbejderne. 

N&W’s produkter er IMQ-certificerede. IMQ-certificeringen udstedes 
af det italienske institut for kvalitetsmærkning. Instituttet kontrollerer, at 
N&W’s maskiner er produceret i overensstemmelse med den europæiske 
lovgivning og garanterer således, at produkterne med hensyn til sikkerhed 
og pålidelighed er i top.
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ISO 14001 : 2004ISO 9001 : 2015 BS OHSAS 18001:2007


