
Totally new machine to
enjoy a fresh cup of

TURKISH Coffee

MADE IN ITALY

Sadece Bu Şirkete
Tescillenmiş�r.
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Branch (2): Jeddah - Sary Street - (After Jarir Bookstore in front of burger king)

Tel.: +966 12 659 4519  -  Fax: +966 12 659 4517

920007042
United Number: 920007042
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CAPACITY
  Menşei: %100 İtalyan Malıdır.
  Kullanıcı Sayısı: Günlük Olarak Sınırsız Kullanıcıya 

Hizmet Verebilme.
  Programlama: Makine elektronik olarak ve tam bir 

şekilde programlanabilir.
  Su Isıtıcısı: Alüminyum ısıtıcı, 100 dereceye kadar ısı 

derecesi.
  Ön Tarafı: Şık ve Dikkat Çekici.
  Ön Ekranı: Talimat ekranı LCD.
  Kendiliğinden (Otomatik olarak) Temizlenme: 

Vardır, tek bir tuşa basarak makine kendi kendini 
otomatikman temizlemeye başlar.

  İçecek Sıcaklığı: 100 dereceye (kaynama derecesine) 
kadar çıkar.

  Su İlavesi: İç hazneden otomatik olarak su ilavesi 
yapılır( Makine su tükendiğinde sinyal verir.)

  İç Sayaçlar: Satılın bardak sayısını ve tahsil edilen 
paraları hesaplamak için.

  Satış Sistemi: Jetonlarla Kullanılabilir.
  Elektrik: 230V.  50/60HZ.  2800 wht.
  Fiş: İkili

Ağırlık ve Ebat:
Ebat:   H:55 x W:34 x D:45   
Ağırlık: 30 Kg.

Ayrıntılar
  Country of origin: Made in Italy 100% . 

  Number of user: unlimited number of user.   

  Stainless steel boiler:  water temperature 

up to 100 degree.

  Front panel: Attractive and elegant design.

  Front LCD: for instruction. 

  Self-cleaning mixing cycle: including 

product delivery and grinding assembly.

  Drink ready: within 15 - 40 sec.

  Drink temperature: up to100 degree. 

  Water: feeding from disposable gallon  

with water level sensor available.   

  Counters: Number of drinks and money. 

  Power Supply: 230V,  50-60Hz  2,800 watts.           

3 pin UK plug 

          

DIMENSIONS AND WEIGHT
Dimensions:  H:55 x W:34 x D:45   
Weight: 25 KG.

MADE IN ITALY

- Turkish co�ee brewing unit - designed and patented to VMCO.
- Able to serve large number of users.
- 8 di�erent Turkish co�ee selections including di�erent sugar levels.
- 2 plastic canisters + 1 stainless steel co�ee pot.

 TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Türk Kahvesi Makinesi, özel olarak Otoma�k Makine Şirke�’nin adına imal 

edilip tescillenmiş�r.

- Sınırsız kullanıcıya hizmet verebilir.

- Seçenekler(Kahve bardak sayısı-Şeker miktarı için farklı 4 seçenek)

- (1 Tane Kahve Haznesi- 1 Tane Şeker Haznesi- 1 Tane Mikser ve Kazan)

- Bir bardak kahve pişirme süresi sadece 25 saniyedir.

Türk kahvesi hazırlama makinesi MIRWAD, klasik yönteme-kaynatma- göre çalışarak kahveyi pişirip onun 

tadını ve orijinalliğini muhafaza eden, en yeni ve güvenli teknolojiyi kullanan makinedir. Otomatik Makine 

Şirketi, makinenin elektronik tüm parça ve aparatlarının yüksek kaliteli, Avrupa ve dünya standartlarına uygun 

olması için bu tip makineleri İtalya’da imal etmeye karar verdi. Ona ait patent belgesiyle bu makine tescillen-

miştir. Dolayısıyla imal, dağıtım ve dünya çapında başkasına bayilik verme tüm hakları sadece şirketindir, 

şirketten başkası bu haklara sahip değildir. Bu makine kahve hazırlamak isteyen kullanıcının aklına gelebilecek 

her türlü seçenek ve fonksiyonlara sahiptir.

MIRWAD, the only Auto co�ee machine specially designed to prepare Turkish/ Lebanese/ Arabic 
co�ee based on the traditional way which keeps the exclusive taste and originality in preparing this 
type of co�ee while using the safest and most advanced technologies in the world of auto co�ee 
machines besides giving users di�erent choices of drinks.

VMCO had decided to join forces with the most famous Italian co�ee machines manufacturers to 
produce MIRWAD Turkish co�ee machine in order to guarantee a high level of quality in all Italian 
electronic parts used , design, and functionality all according to the European and international 
quality standards.
VMCO exclusively owns all rights to produce, distribute, and grants others
distribution contracts worldwide.

MIR WAD Coffee M achine Türk Kahvesi Makinesi- Mirawad

TEKNIK ÖZELLIKLERI:

Önemli Sözcükler

Large Cup1
Small Cup2

Aroma3
No Aroma4

Bardak Hacmi
(Küçük Bardak/İki Küçük Bardak)

Köpüklü Kahve

Cup Size With/Without Aroma 

No Sugar5
Min. Sugar6

Med. Sugar7

Max. Sugar8

Şeker Miktarı
(Şekersiz/Az Şekerli/Orta Şekerli/Şekerli)

Sugar Quantity

Machine Options

Tüm Haklar Avrupa yasaları gereğince Otoma�k Makine Şirke�’ne ai�r.


