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Vinski dispenzer
Odpiranje nove steklenice vina lahko za posameznika 
predstavlja čaroben trenutek. Vse te arome, barve in okusi 
bodo priklicali spomine in tiste zabavne, srečne trenutke.

Podoživite te občutke vsakič, ko si natočite kozarec vina s 
pomočjo degustacijskih sistemov WINEEMOTION.

Takšno izkušnjo želimo doseči z vsakim vinskim 
dispenzerjem, ki zapusti našo proizvodnjo in prispe do 
bodoče zadovoljne stranke.

... ponovno iznajden.
Z Wineemotion vinskimi degustacijskimi sistemi že 
desetletje serviramo, atmosfersko ščitimo pred 
oksidacijo in ohlajamo vse vrste vina.

Že od našega prvega dne, si prizadevamo izboljšati 
naše izdelke z namenom zagotavljanja strankam vedno 
boljših, bolj zanesljivih izdelkov in najboljše izkušnje pri 
okušanju vina na kozarec.

Kljub nenehnemu soočanju z izzivi, lahko s ponosom 
predstavimo rezultat trdega dela in nenehnih raziskav, 
ki se odraža v popolnoma novi SERIJI 4.
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1. Horizontalni čitalec kartic
Za lažji kartični dostop imajo sistemi serije 4 horizontalno 
postavitev čitalnika kartic. Dodana je bila tudi možnost 
branja RFID kartic, z namenom doseganja širšega kroga 
strank.

Zahvaljujoč programski opremi WineIdea boste lahko 
vedno spremljali promet vaših strank in prodajo vaših vin.

2. Nova tehnologija točenja
Naš cilj je bil vedno najti najboljšo rešitev za hranjenje in 
točenje vina brez vplivanja na okus. Najnovejša različica 
sistema točenja bo z novo motorizirano črpalko temu 
namenu služila še bolje, saj očisti vse ostanke vina iz 
točilnih šob. S tem je izboljšano ohranjanje vina in sama 
zanesljivost vinskega dispenzerja.

3. Senzor gibanja
Z namenom podaljšanja življenjske dobe zaslonov in 
varčevanja z energijo, so novi avtomati opremljeni s 
senzorjem gibanja, kateri se vklopi le kadar so v okolici 
uporabniki.
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4. Barvni TFT zaslon
Vsi samopostrežni sistemi SERIJE 4 imajo barvne TFT 
zaslone. Zdaj se lahko bela in rdeča vina hitro razlikuje 
že na prvi pogled.

5. Dvo-področna temperatura
Dispenzer z osmimi steklenicami ima dve ločeni komori z 
neodvisnima kompresorjema hladilnega sistema, ki 
zagotavljata popolnoma ločeno upravljanje temperatur. 
Novi hladilni sistem je tih, zanesljiv in še bolj zmogljiv v 
primerjavi s serijo 3 in bo ohranjal vaša vina na ustrezni 
temperaturi.

6. Frontalni izpih zraka
Z namenom boljših oblikovalskih rešitev je dispenzer lahko v 
celoti zaprt, zahvaljujoč prenovljeni zasnovi s prednjim 
izpihom zraka - brez da bi pri tem vplivali na delovanje 
hladilnega sistema in na kroženeje zraka. 
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UPORABA IN AKTIVACIJA SISTEMA
Dispenzer se lahko koristi za točilnim 
pultom (brez vinske kartice) ali v 
samopostrežnem načinu z kartico (čip 
ali RFID) ali čitalcem črtnih kod*.

DELOVNA TEMPERATURA
Z uporabo pregrade se lahko levo 
komoro nastavi  od 6°C do 22°C. 
Brez pregrade od 15°C do 22°C.

DOZIRANJE
Do tri prednastavljene mere doziranja 
s pomočjo visoko kvalitetnih 
mehanskih tipk.

PROGRAMSKA POVEZAVA 
Povezava različnih modulov s 
pomočjo programske opreme LAN 
povezave in WI/FI* in TCP/IP 
protokola. 

DVIŽNI SISTEM STEKLENIC
Dvižni sistem preko 
pnevmatskih batov.

VINSKE KARTICE
Čip ali RFID* 
kartice.

HLADILNI SISTEM
Uporaba najsodobnejšega no-frost, 
izredno tihega profesionalnega 
hladilnega sistema. 

PLIN
Dušik ali argon, ki se lahko 
uporabljata v živilske namene 
(jeklenka ni vključena).

PRILAGODLJIVOST
Barve aparata se lahko prilagajajo 
potrebam ambienta. Prednja stran 
je lahko poljubno potiskana.*

LED OSVETLITEV
Pametni led sistem (RGB) za 
željene barvne kombinacije. 

SISTEM ZAKLEPANJA VRAT
Avtomatski sistem zaklepanja 
aktiviran s pomočjo kartice ali 
RFID.*

PROTIKONDENZACIJSKO 
STEKLO
Steklo prevlečeno s posebnim 
slojem, ki preprečuje kondenzacijo.

*opcijsko
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Širina 1010 mm | 39 ³/4"

Višina 632 mm | 24 7/8"

Globina 398 mm  | 15 11/16"

Teža 71 kg    | 156lbs

Temperaturne kombinacije

Dimenzije in teža

Dual Temperature
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*opcijsko

Dual Temperature

UPORABA IN AKTIVACIJA SISTEMA
Dispenzer se lahko koristi za točilnim 
pultom (brez vinske kartice) ali v 
samopostrežnem načinu z kartico (čip 
ali RFID) ali čitalcem črtnih kod*.

DELOVNA TEMPERATURA
Z uporabo pregrade se lahko levo 
komoro nastavi  od 6°C do 22°C. 
Brez pregrade od 15°C do 22°C.

DOZIRANJE
Do tri pred nastavljene mere 
doziranja s pomočjo visoko kvalitetnih 
mehanskih tipk.

PROGRAMSKA POVEZAVA 
Povezava različnih modulov s 
pomočjo programske opreme LAN 
povezave in WI/FI* in TCP/IP 
protokola. 

DVIŽNI SISTEM STEKLENIC
Dvižni sistem preko 
pnevmatskih batov.

VINSKE KARTICE
Čip ali RFID* 
kartice.

HLADILNI SISTEM
Uporaba najsodobnejšega no-frost, 
izredno tihega profesionalnega 
hladilnega sistema. 

PLIN
Dušik ali argon, ki se lahko 
uporabljata v živilske namene 
(jeklenka ni vključena).

PRILAGODLJIVOST
Barve aparata se lahko prilagaja 
potrebam ambienta. Prednja stran 
je lahko poljubno potiskana.*

LED OSVETLITEV
Pametni led sistem (RGB) za 
željene barvne kombinacije. 

SISTEM ZAKLEPANJA VRAT
Avtomatski sistem zaklepanja 
aktiviran s pomočjo kartice ali 
RFID.*

PROTIKONDENZACIJSKO 
STEKLO
Steklo prevlečeno s posebnim 
slojem, ki preprečuje kondenzacijo.
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*opcijsko

UPORABA IN AKTIVACIJA SISTEMA
Dispenzer se lahko koristi za točilnim 
pultom (brez vinske kartice) ali v 
samopostrežnem načinu z kartico (čip 
ali RFID) ali čitalcem črtnih kod*.

DELOVNA TEMPERATURA      
Enojna nastavitev cone hlajenja       
od 6°C do 22°C.

DOZIRANJE
Do tri pred nastavljene mere 
doziranja s pomočjo visoko kvalitetnih 
mehanskih tipk.

PROGRAMSKA POVEZAVA 
Povezava različnih modulov s 
pomočjo programske opreme LAN 
povezave in WI/FI* in TCP/IP 
protokola. 

DVIŽNI SISTEM STEKLENIC
Dvižni sistem preko 
pnevmatskih batov.

VINSKE KARTICE
Čip ali RFID* 
kartice.

HLADILNI SISTEM
Uporaba najsodobnejšega no-frost, 
izredno tihega profesionalnega 
hladilnega sistema. 

PLIN
Dušik ali argon, ki se lahko 
uporabljata v živilske namene 
(jeklenka ni vključena).

PRILAGODLJIVOST
Barve aparata so lahko prilagojene 
potrebam ambienta. Prednja stran 
je lahko poljubno potiskana.*

LED OSVETLITEV
Pametni led sistem (RGB) za 
željene barvne kombinacije. 

SISTEM ZAKLEPANJA VRAT
Avtomatski sistem zaklepanja 
aktiviran s pomočjo kartice ali 
RFID.*

PROTIKONDENZACIJSKO 
STEKLO
Steklo prevlečeno s posebnim 
slojem, ki preprečuje kondenzacijo.
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Širina 528 mm |  20 13/16"

Višina 632 mm | 24 7/8"

Globina 398 mm  | 15 11/16"

Teža 42 kg    | 92.5lbs

Širina 528 mm |  20 13/16"

Višina 632 mm | 24 7/8"

Globina 398 mm  | 15 11/16"

Teža 42 kg    | 92.5lbs

Temperaturne kombinacije

Dimenzije in teža

Dual Temperature
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1. Nova tehnologija točenja
Naš cilj je vedno bil najti najboljšo rešitev za konzerviranje 
in točenje vina brez vplivanja na okus. Najnovejša različica 
sistema točenja bo z novo motorizirano črpalko temu 
namenu služila še bolje, saj očisti vse ostanke vina iz 
točilnih šob. S tem je izboljšano ohranjanje vina in sama 
zanesljivost vinskega dispenzerja.

2. Potisna vzmet
Easy  pomeni "enostavno za uporabo". Bat na potisno 
vzmet z "push-push" tehnologijo vam omogoča 
preprost spust bata s pritiskom in s ponovnim pritiskom 
za dvig steklenice.

3. Enostavno za uporabo!
Vsi dispenzerji v liniji "Easy" imajo nov poenostavljen 
vmesnik, ki je enostaven za uporabo. Ukazi so 
preprosti in intuitivni z vsemi glavnimi informacijami 
dostopnimi na prvi pogled. 
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4. Dvo-področna temperatura
Dispenzer z osmimi steklenicami ima dve ločeni komori z 
neodvisnima kompresorjema hladilnega sistema, ki 
zagotavljata popolnoma ločeno upravljanje temperatur. 
Novi hladilni sistem je tih, zanesljiv in še bolj zmogljiv v 
primerjavi s serijo 3 in bo ohranjal vaša vina na ustrezni 
temperaturi.

5. Frontalni izpih zraka.
Z namenom boljših oblikovalskih rešitev je dispenzer lahko v 
celoti zaprt, zahvaljujoč prenovljeni zasnovi s prednjim 
izpihom zraka - brez da bi pri tem vplivali na delovanje 
hladilnega sistema in na kroženeje zraka. 
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DELOVNA TEMPERATURA
Enojna nastavitev cone hlajenja       
od 6°C do 22°C.

DOZIRANJE
Do treh prednastavljenih mer 
doziranja s pomočjo visoko kvalitetnih 
mehanskih tipk.

DVIŽNI SISTEM STEKLENIC
Dvižni bat deluje s pomočjo potisne 
vzmeti.

HLADILNI SISTEM
Uporaba najsodobnejšega no-frost, 
izredno tihega profesionalnega 
hladilnega sistema.

PLIN
Dušik ali argon, ki se lahko 
uporabljata v živilske namene 
(jeklenka ni vključena). 

Dual Temperature /EASY

PRILAGODLJIVOST
Barve aparata so lahko prilagojene 
potrebam ambienta. Prednja stran je 
lahko poljubno potiskana.*

SISTEM ZAKLEPANJA VRAT
Avtomatski sistem zaklepanja aktiviran 
s pomočjo kartice ali RFID.*

PROTIKONDENZACIJSKO 
STEKLO
Steklo prevlečeno s posebnim slojem 
ki preprečuje kondenzacijo.
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Širina 1010 mm | 39 ³/4"

Višina 632 mm | 24 7/8"

Globina 398 mm  | 15 11/16"

Teža 70 kg | 154lbs

Širina 528 mm |  20 13/16"

Višina 632 mm | 24 7/8"

Globina 398 mm  | 15 11/16"

Teža 41 kg    | 90.5lbs

Dual Temperature /EASY /EASY

Dimenzije in teža

Temperaturne kombinacije
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1. .    Nova tehnologija točenja
Naš cilj je vedno bil najti najboljšo rešitev za konzerviranje in točenje vina brez 
vplivanja na okus. Najnovejša različica sistema točenja bo z novo motorizirano črpalko 
temu namenu služila še bolje, saj očisti vse ostanke vina iz točilnih šob. S tem je 
izboljšano ohranjanje vina in sama zanesljivost vinskega dispenzerja.

2. Enostavno za uporabo
Vsi dispenzerji v liniji "Easy" imajo nov poenostavljen vmesnik, ki je enostaven za 
uporabo. Ukazi so preprosti in intuitivni z vsemi glavnimi informacijami dostopnimi na 
prvi pogled. 

3.     Kapacitivna plošča na dotik
Dispenzerji serije Duetto so na stekleni plošči opremljeni z novimi kapacitivnimi 
gumbi na dotik. Eleganca in enostavna uporaba, vse na dosegu roke!

4.     Dvo-področna temperatura
Duetto dispenzer ima dve ločeni komori z neodvisnima kompresorjema hladilnega 
sistema, ki zagotavljata popolnoma ločeno upravljanje temperatur. 

Novi hladilni sistem je tih, zanesljiv in še bolj zmogljiv v primerjavi s serijo 3 in bo 
ohranjal vaša vina na ustrezni temperaturi.
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Dual Temperature

Širina 615 mm | 24 3/16"

Višina 568 mm |  22 1/2"

Globina 374 mm  | 14 11/16"

Teža 45 kg | 99lbs

TEMPERATURE
Popolnoma samostojni coni 
hlajenja od 6°C do 22°C.

DOZIRANJE
Do treh pred nastavljenih mer 
doziranja s pomočjo kapacitivne 
plošče na dotik.

DVIŽNI SISTEM STEKLENIC
Dvižni sistem s pomočjo 
pnevmatskega bata.

HLADILNI SISTEM
Uporaba najsodobnejšega no-
frost, izredno tihega 
profesionalnega hladilnega 
sistema.

PLIN
Dušik ali argon, ki se lahko 
uporabljata v živilske namene 
(jeklenka ni vključena). 

PRILAGODLJIVOST
Barve aparata se lahko prilagajajo 
potrebam ambienta. Prednja stran 
je lahko poljubno potiskana.*

SISTEM ZAKLEPANJA VRAT
Elektronska ključavnica za vrata in 
Pin koda za zaklep tipk.

PROTIKONDENZACIJSKO 
STEKLO
Steklo prevlečeno s posebnim 
slojem, ki preprečuje 
kondenzacijo.

Dimenzije in teža

Temperaturne kombinacije
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Programska oprema WineIdea je popolna spremljevalka vinskih degustacijskih sistemov 
Wineemotion. Nudi sodobno, enostavno za uporabo ter vizualno prijetno okolje za 
upravljanje in spremljanje vseh transakcij ter porabe vin v vaših vinskih avtomatih. 
WineIdea je na voljo v treh različicah prilagojenih za vse vaše potrebe.
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WineIdea is the perfect companion for the Wineemotion dispensers. A modern, easy to use and 
visually pleasant environment to manage and keep track of all transactions and wines in your 
dispensers.

WineIdea is available in three versions to meet all your needs.






