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✔   Vận hành liên tục 24/24

✔   Sử dụng 2 loại khay khác nhau, sức chứa lên đến 160 hộp sản phẩm

✔   Tích hợp 2 lò vi sóng chuyên dụng

✔   Phục vụ bữa ăn nóng chỉ trong 3 phút

✔   Phục vụ nhanh bữa ăn không cần hâm nóng trong 15 giây

✔   Hệ thống làm lạnh giúp bảo quản thực phẩm trong khoảng 0 - 4oC

✔   Tương tác với màn hình cảm ứng 27 inch

✔   Trình chiếu quảng cáo trên màn hình lớn 55 inches

✔   Thanh toán với tiền mặt và phương thức QR-Pay (Mobile Banking)

✔   Mở khóa cửa thông minh bằng vân tay

✔   Tự động phát hiện và khôi phục tình trạng lỗi

✔   Hỗ trợ công cụ quản lý, thống kê và phân tích dữ liệu bán hàng

✔   Cảnh báo hết hàng, hỗ trợ giám sát máy từ xa bằng ứng dụng di động 

✔   Truy xuất thông tin sản phẩm thông qua mã vạch trên bao bì

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước

Chiều ngang

Chiều rộng (dày)

Khối lượng

Chiều cao

1600 mm

1000 mm

815 kg

Điện thế 220 - 240 VAC / 1pha - 50Hz

Công suất 4000W

Sức chứa 160 hộp sản phẩm

Số lò vi sóng tích hợp 2

Nhiệt độ buồng chứa 0oC - 4oC

Kích thước khay (DxRxC) 190 x 144 x 40 mm, 130 x 144 x 35mm

Phương thức tương tác Màn hình cảm ứng 27 inch

Phương thức thanh toán Tiền mặt, QR-Pay

Tính năng khác Trình chiếu quảng cáo

2300 mm

Nguồn điện

Thông tin máy

Tương tác


