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BRIO 3  
 

A EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE 

Com tecnologias de última geração e alta flexibilidade, a Brio 3, 

da NECTA, representa um passo em frente em relação à já 

conceituada Brio 250. Esta belíssima máquina italiana procura 

responder às exigências dos consumidores e às tendências do 

mercado. Dispensa automaticamente copos e paletinas, tem 

capacidade para mais copos e comporta até 7 contentores de 

diferentes capacidades, podendo oferecer até 13 bebidas 

diferentes. Funciona com café em grão com café solúvel, e 

disponibiliza os produtos com açúcar, sem açúcar ou com 

açúcar extra. 

 
 

 

Capacidade, tecnologia, flexibilidade, serviço e qualidade 

numa máquina sofisticada de dimensões muito reduzidas são 

características que fazem da BRIO 3 a solução ideal para 

escritórios e empresas médias. 

 

Capacidade: 

Até 7 contentores (de diferentes capacidades) 

Até 300 copos 

Depósitos de desperdícios de maiores dimensões 

 

Tecnologia: 

O Controlo electrónico de 16 bits com memória Flash 

incorporada é extremamente flexível e completa, além de 

ser compatível com a aplicação "Flash" para PC. Assim, 

através de um portátil com uma porta de conexão RS-232, é 

possível fazer a instalação automática bem como fazer o 

download das estatísticas de venda e de dados, 

inclusivamente em formato EVA-DTS. Compatível com 

diversos Sistemas de Pagamento e com Protocolos 

Executivo e MDB. 

Grupo de café Z3000 e misturadores NECTA: garantia de 

óptima qualidade das bebidas. 

BRIO 3: a solução que o mercado aguardava 

 

hot&cold 
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Flexibilidade: 

Possibilidade de ser instalada em combinação com a Snakky e a Snakky RY. 

Permite regulação de açúcar 

Programação de auto-lavagem 

Relatório de consumo por tipo de bebida 

Ampla possibilidade de personalização graças ao amplo painel fotográfico 

Consumo de energia 

Até atingir a temperatura de funcionamento: 33,8 Wh 

Por cada hora em stand-by: 63,7 Wh 

BRIO 3: Máquina automática com água quente e vapor, que extrai 

até 130 cafés por quilo de café expresso em grão. Dispositivo 

independente para vaporizaçao de leite, podendo criar diversos 

tipos de bebidas à base de café e leite (Cappuccino, Café Pingado, 

Café com Leite, Moccaccino) e água quente. 
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ACESSÓRIOS  

 Kit de auto-alimentação 20L (para ser colocado dentro do 

móvel); 

 Móvel sem acessórios (altura 810 mm); 

 Móvel com acessórios (recipiente de recuperação da 

borra de café + recipiente de resíduos com sensor de 

nível + caixa de moedas); 

 Kit de elevação do móvel (com acessórios para 

montagem) 

 Kit Master / Slave (Brio + Snakky) 

 Kit de fechadura de segurança (caixa de moedas); 

 Programador para setup automático; 

 Kit de filtros; 

 Kit Rielda de mudança de fechadura. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Altura 760 mm 

Altura com o painel superior aberto 1030 mm 

Largura 540 mm 

Profundidade 585 mm 

Profundidade com a porta aberta 1000 mm 

Altura da área de distribuição do produto 120 mm 

Altura do Móvel-Base 800 mm 

Peso 67 kg 

Voltagem (V) 230 V 

Frequência Eléctrica 50 Hz 

Consumo Eléctrico 

Versão Expresso 

Versão Solúveis 

1,3 KW 

2,4 KW 

Pressão na rede hídrica (com ficha macho 
de ¾’’) 

entre 0,5 e 8,5 bars 

Contentores 6 (Exp.) / 7 (Sol.) 

Botões de Pré-selecção 2 

Selecções 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES (Valores indicativos) 

Copos (  70-71 ou 73-74 mm) 300* 

Paletinas (comprimento 95/105 mm) 255 

Açucar 2,2 kg 

Café em Grão 1,8 kg 

Café solúvel 0,6 kg 

Leite 0,9 kg 

Chocolate 2,3 kg 

Chá 2,35 kg 

Caldeira Expresso 0,3 Litros 

Caldeira Solúvel 3,8 Litros 

Capacidade do recipiente de 
resíduos sólidos 

260 serviços 

Capacidade do recipiente de 
resíduos líquidos 

2,75 Litros 

*166 cc  

CONSUMO (Valores indicativos) 

Versão Expresso 
Até atingir a temperatura de funcionamento 
Por cada hora em stand-by 

 
33,8 Wh 
63,7 Wh 

Versão Solúveis 
Até atingir a temperatura de funcionamento 
Por cada hora em stand-by 

 
265 Wh 
88 Wh 

CONFIGURAÇÕES 

 Versão Expresso Versão Solúveis 

Nº de Pré-selecções 2 2 

Doseador de açucar   

Café Expresso (Normal e Longo)  -- 

Café Solúvel (Normal e Longo)   

Café Solúvel 2 (Normal e Longo) --  

Café Pingado (com Café Expresso)  -- 

Café com leite  -- 

Café com leite (Café Solúvel)   

Café com leite (Café Solúvel) 2 --  

Cappuccino com Café Expresso  -- 

Chocolate    

Cappuccino com Café Solúvel   

Cappuccino com Café Solúvel 2  -- 

Chá de limão   

Leite achocolatado  * 

Café Pingado com Café Solúvel *  

Café Pingado com Café Solúvel 2 -- * 

Leite * * 

Chocolate Forte * * 

Chá Natural  * * 

Sopa *  

* Selecções disponíveis como alternativas 

Distribuidor: 


