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Modelo: Bartender, dispensador de 7 garrafas para whisky e 

destilados  

 

ELEGÂNCIA E TECNOLOGIA AO SERVIR SEUS DESTILADOS 

 
O modelo BARTENDER é o primeiro dispensador de whisky e destilados. 

Seu design italiano realça qualquer bar, restaurante ou lounge. Pode ser 
customizado, valorizando o ambiente. 
 
Com o BARTENDER, seus licores serão prestigiados, seus clientes terão mais opções 
para escolher e suas vendas aumentarão. 
 

Disponível na versão temperatura ambiente ou refrigerada.  

 

O adaptador especial para a garrafa, projetado pela Wineemotion, permite a colocação de uma 

infinidade de tipos de garrafas.  Projetado para servir doses de whisky, rum, saquê, gin, vodka e 

muitos outros destilados no mesmo sistema.   
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Características do modelo:  

Seite garrafas   Descrição das caraterísticas principais 
 

Modelos disponíveis 7 garrafas temperatura ambiente – para whisky e destilados 

7 garrafas temperatura controlada – para vodka, gin etc. 
 

Variação da Temperatura Refrigerada: de 6°C até 18°C * 

Uso Para ser utilizada pelo staff onde o garçom serve o cliente. 
Ou diretamente pelo cliente, em modalidade self-service, com wine card (cartão com chip)*. 
A modalidade de funcionamento do sistema pode ser mudada em qualquer momento.   

Ativação  Pelo staff com wine card especial. Ou pelo cliente com wine card, pré-pago ou pós-pago*. 
Opcional ativação do serviço por código de barra. 

Doses Três medidas diferentes. Sistema inteligente de controle da dose.  

Sistema de autolimpeza Ativação do sistema de autolimpeza do bico dosador a cada taça servida.  

Display frontais Tela luminosa e elegante em cada bico para a visualização das informações (nome do rotulo, 
preços, etc.) 

Sistema de controle de 
pressão 

Controle de pressão individual, em cada garrafa. Em caso de perda de pressão, a máquina 
continua funcionando, alertando do problema na posição especifica. 

Iluminação Iluminação das garrafas hospedadas com LED branco. Possibilidade de mudar a cor, a 
intensidade e o efeito da luz a qualquer momento 
Opcional*: Inovadora iluminação LED com tecnologia.  

Abastecimento Ar comprimido de 4 bar   

Suspensão das garrafas Através da ativação dos pistões pneumáticos de alta resistência Wineemotion. 

Tecnologia ISOL-Plus Patenteado sistema de pressurização individualizado por garrafa, criado para evitar o 
cruzamento e a mistura dos aromas dos vinhos hospedados. 

Material e Personalização  Aço inoxidável de alta qualidade. Opcional:  
✓ Múltiplas opções de cores e materiais nos painéis frontais e laterais, para combinar 

com qualquer design e ambiente*.  
✓ Personalização da faixa frontal (preta na foto), possibilitando a colocação do logo do 

estabelecimento*. 

Posicionamento Pode ser apoiado em uma superfície sólida ou embutido.  

Drenagem de 
Condensação  

Não precisa, já que o sistema possui um sistema interno para evaporação da condensação. 

Sistema de Refrigeração O sistema possui um compressor interno altamente resistente, usados também nas 
geladeiras comerciais*.  

Porta frontal Uma porta, em plexiglass, removível**. 

Posicionamento do 
compressor  

Na parte posterior do sistema (ao invés de lateralmente), permitindo que 100% da área 
anterior seja para o display e para as garrafas, oferecendo um design moderno e compacto. 

Controle de acesso Uso de chave para a abertura da porta de vidro. 
Possibilidade de desativar o funcionamento dos bicos a qualquer momento. 

Garantia 12 meses para peças e mão de obra. 
 
*opcional 
**opcional na versão temperatura ambiente  
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  Elegância para seus rótulos       Tecnologia incomparável           Sistema self-service  

  O display ideal para seus rótulos.    Controle da pressão e da dose       Personalização do wine card e 
  Garrafa elegantemente visível e      de cada garrafa. Controle da          fidelização do cliente através  
  iluminada.                   temperatura, da manutenção e       do cartão personalizado.    
  Regulável na cor, intensidade e      muito mais.                                  Controle das vendas através  
  efeito (opcional).                              Tudo está sob seu controle.           do software WineIdea. 

 

Especificações do modelo:  

Modelo Largura Altura Profundidade Peso Frequência Voltagem 

Sete garrafas, 
temp. ambiente 

1001mm 632mm 351 64kg  50-60 Hz 90~260vac - 
75Watt 

 

 
 

 

 


