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iMIX-3A,CE 230V PC BLK
INMETRO

Medidas
83.3cm x 61.2cm x 32.0cm

Tanque de água com capacidade de 4.4gal (16.7L)

Display digital frontal que facilita a programação além de exibir 
mensagens de status e de merchandising

Motores com controle e monitoramento de RPM que garantem 
uma dosagem precisa e consistente

3 Compartimentos internos com capacidade de 3.6kg cada

Altura do bico até a bandeja de 18.4cm que acomoda uma gama 
enorme de copos e recipientes

Acesso frontal a mangueira de dreno, válvulas de 
dispensamento, motores dos batedores e placa eletrônica que 
simplificam o serviço técnico e a calibragem dos produtos

Batedores de alta durabilidade e velocidade para uma completa 
mistura dos ingredientes

Sensores de detecção por falta de produto com sistema de alerta 
sonoro e visual

Display gráfico frontal com LED de alta eficiência

Modo noturno de operação que evita o dispensamento 
indesejado de produto

Sistema de encaixe dos compartimentos de pó com molas para 
facilitar o posicionamento, construídos totalmente em aço 

Agencia:

Especificações
Produto #: 36900.0032 
Hidráulica: Rede Externa 
Acabamento: Preto
Compartimentos Internos: 3 
Acionamento: Controle de Porção (3)

Elétrica e Capacidade
Volts Amps Watts Cabo Plugue Tipo 236ml copos/hr

Temp. Fases # Fios 
+ Terra Hertz

220-240 - - SIM BRA 16A 72 60°F (15.5°C) 1 2 50/60

Requerimentos Hidráulicos CAD 
PSI kPa Conexão Tipo Fluxo de água Requerido (GPM)

20-100 138-689 1/4" Macho Flare -

2D Revit KLC

•

Entrada H²O      
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Máquina (Unidade) Embalagem (Despacho)

Largura Altura Profundidade Largura Altura Profundidade Peso Volume

English 12.6 in. 32.8 in. 24.1 in. - in. - in. - in. - -

Metric 32.0 cm 83.3 cm 61.2 cm - cm - cm - cm - -

Medidas & Peso
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Produtos Relacionados & Acessórios: iMIX-3A,CE 230V PC BLK INMETRO

KIT, PREVENT MAINT-
IMIX3/FMD3

32906.7001 Product #:

DISPLAY GRAPHICS 
IMIX-3

37457.0000 Product #:

DISPLAY, GRAPHICS 
CHAI TEA

37457.0001 Product #:

DISPLAY, GRAPHICS 
HOT CHOC

37457.0002 Product #:

DISPLAY, GRAPHICS 
STEAMERS

37457.0003 Product #:

DISPLAY,GRAPHICS 
ICED CAP

37457.0006 Product #:

WATER FILTER, 
EQHP-10L

39000.0001 Product #:

WATER FILTER, 
EQHP-10

39000.0004 Product #:




