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DESIGN MODERNO E COMPACTO - ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO  

 

O novo modelo QUATTRO é um sistema de alta tecnologia com tamanho compacto.  

 

Elegante e compacto, seu design foi criado para satisfazer as necessidades dos diversos tipos de 

atividades comerciais.  

Este sistema é recomendado para wine bares, lojas de vinho, restaurantes ou empórios. 
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Características do modelo:  

Oito garrafas   Descrição das caraterísticas principais  
Versões QUATTRO: modelo para 04 garrafas, refrigerado, com uma temperatura programável, para 04 

vinhos tintos ou 04 vinhos brancos/rosé 

QUATTRO DUAL TEMPERATURE (2+2): modelo para 04 garrafas refrigerado, dupla temperatura 

(2+2), para 02 vinhos rosé/brancos + 02 vinhos tintos ou 04 vinhos tintos. 

Variação da Temperatura Refrigerada: de 6°C até 20°C  

Uso Para ser utilizada pelo staff onde o garçom serve o cliente. 

Ou diretamente pelo cliente, em modalidade de autosserviço*. 

A modalidade de funcionamento do sistema pode ser mudada em qualquer momento. 

Ativação   Pelo staff com cartão de ativação. Ou pelo cliente com cartão com chip, pré-pago ou pós-pago 

e/ou com Aplicativo WineCloud ou com código de barras *. 

Preservação Sistema de preservação dos vinhos com gás Argônio ou Nitrogênio para uso alimentício e com 

qualidade min. 99,95%.  

Controle das doses Três medidas programáveis. Sistema inteligente de controle da dose com algoritmo.  

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

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 específica. 

Sistema de visualização do nivel do gás dentro cada garrafa hospedada.  

Tecnologia ISOL-Plus Patenteado sistema de pressurização individualizado por garrafa, criado para evitar o cruzamento 

e a mistura dos aromas, também em caso de vinho estragados. 

Sistema de Refrigeração O sistema possui um compressor frigorifico interno altamente resistente, usado também nas 

geladeiras comerciais, super silencioso. 

Histórico do bico Visualização do histórico das doses servidas, por volume, de cada bico nos últimos dias.  

Visualização do histórico da higienização do bico.  

Visualização da data de colocação da garrafa. 

Sistema de alerta Sistema de alerta por falta de manutenção mensal do bico 

Display frontais Tela luminosa LCD, colorida, em cada bico, para a visualização das informações: Nome do rótulo, 

nome do cliente fidelizado, preços das 03 doses 

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

Iluminação regulável, na 

cor e na intensidade 

Iluminação das garrafas hospedadas com LED branco. Possibilidade de mudar a cor, a 

intensidade da luz a qualquer momento graças à inovadora iluminação das garrafas com cores 

diferentes (Tecnologia LED RGB).  

Posicionamento Pode ser apoiado em uma superfície sólida ou embutido.  

Abastecimento Cilindro de gás externo, argônio ou nitrogênio para uso alimentício (não incluído com a 

máquina).  

Posicionamento do 

compressor frigorífico  

Na parte posterior do sistema (ao invés de lateralmente), permitindo que 100% da área anterior 

seja para o display e para as garrafas de vinho, oferecendo um design moderno e compacto. 

Drenagem de 

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

Porta frontal Duas portas, em duplo vidro térmico, com abertura para as laterais. As portas vêm com uma 

fechadura para a segurança dos rótulos hospedados.  

Garantia 12 meses para peças e mão de obra.  

*opcional 
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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  
  com iluminação dos rótulos.           temperatura, da manutenção e       do cartão personalizado.    

  Regulável na cor, intensidade e      muito mais.                                  Controle das vendas através  
  Efeito.                                         Tudo está sob seu controle.            do software WineIdea. 

 

 
Especificações do modelo:  

 

 

 


