
Coloreaza-ti Cafeaua!
Personalizati-va bauturile dupa cum poftiti.

Ce puteti imprima?
Imprimarea pe cafea, latte macchiato, cappuccino, bere 

sau cocktail-uri, dar si pe inghetata sau deserturi a 

devenit foarte populara. Imprimanta Coloranino Coffee 

poate imprima orice, pe o suprafata neteda cu un diame-

tru de maxim 10 cm.

Incantati-va invitatii cu creatii unice!

Cafea & Espresso

Bere & Cocktailuri

Biscuiti & Pateuri

Inghetata & Deserturi

Partener Colorato Romania
Noi suntem distribuitorul autorizat Coffee Colorato.   

Pentru orice detalii va stam la dispozitie.  

Service & suport
Toti utilizatorii imprimantei Coloranino vor primi acces in Cloud-ul Colorato Service, ce con-

tine in exclusivitate materiale video cu scurte instructiuni si recomandari utile. Colegii nostri 

prietenosi din departamentul Customer support va stau la dispozitie la telefon sau prin video 

chat pentru orice fel de intrebare. 

Suport telefonic Serviciu Cloud

Contact: Alcor Invest 2000 SRL

Adresa: str. Baicului nr. 82, Cladirea 
noua, parter, sector 2, Bucuresti
E-mail: Office@alcor-holding.ro
Telefon: 021-321 68 52



Modalitati de utilizare
Imprimanta este prevazuta cu un software fiabil, dar si 

cu un ecran tactil ce transforma dispozitivul intr-unul 

cu adevarat remarcabil. 

Plasati bautura pe platforma de imprimare, alegeti 

imaginea dorita si reglati luminozitatea, contrastul 

si dimensiunea pentru a avea parte de cele mai bune 

rezultate!

Tableta integrata
Usor de utilizat Coloranino® 
via touchscreen.

Usor de utilizat
Soft-ul integrat este usor de utilizat 

si prietenos

Usor de personalizat
Setarile se pot personaliza cu usurinta

Nu necesita aplicatii 
suplimentare
Pentru a incarca poze nu este nevoie 

decat de retea Wi-Fi . Utilizabila si in 
modul offline.

Personalizati-va bautura
Puteti transfera cu usurinta cu ajutorul telefonului mo-

bil design-uri unice (selfie-uri, logo-uri sau citate). 

Procesul de incarcare a unei imagini este foarte sim-

plu: scanati QR Code-ul cu smartphone-ul dv. si apoi 

selectati imaginea pe care doriti sa o imprimati.

1. Scanati codul QR
Scanati codul QR afisat pe masina cu 

ajutorul telefonului mobil.

2. Trimiteti imaginea
Selectati imaginea dorita de pe
telefon si trimiteti-o catre masina.

3. Imprimare
Selectati imaginea de pe eranul 

masinii si imprimati.

Gata!
Bucurati-va de bautura voastra 

personalizata!

Procesul de imprimare
Coloranino® imprima orice imagine pe suprafata spumei bauturii in doar cateva clipe. In 

timpul procesului de imprimare, un senzor inteligent cu infrarosu masoara inaltimea cestii. 

Capul de printare imprima imediat imaginea dorita pe suprafata bauturii dv, cu un colorant 

alimentar fara gust si miros care sa influenteze calitatea bauturii/produsului.

Dimensiuni   19 cm x 34 cm x 46 cm

Viteza imprimare  Aprox. 15-25 secunde / print

Capacitatea imprimare  Aprox. 800 printuri/cartus

Culoarea   Monocromatic color

Culoare cartuse   ciocolatiu, rosu, albastru, galben si negru.

Suprafata de imprimare  Ø 4 – 10 cm

Dimensiunea cestii  5 – 18 cm

Conexiune   Wi-Fi, USB

Coloranino® Colors  Negru, Alb

Certificari     DGUV V3. 

    in conformitate cu EC 1333/2008

Date tehnice:

Cerneala si cartuse
In conformitate cu cerintele ZZulV, cartusele sunt umplute cu un colorant alimentar fara 

gust si miros care sa influenteze gustul bauturii/produsului. 

Acest colorant este fabricat in Germania si fiecare cartus poate imprima pana la 800 de 

imagini. Cartusele sunt foarte usor de inlocuit si sunt disponibile in urmatoarele nuante: 

ciocolatiu, rosu, albastru, galben si negru.

    Made in 
 Germany                                         

Instalare usoara
Nu sunt necesare abilitati speciale pentru a instala 

imprimanta noastra. Urmand instructiunile anexate 

pas cu pas, veti putea instala imprimanta Coloranino 

in cateva minute.  

Fara Mentenanta
Spre deosebire de alte aparate pentru prepararea cafe-

lei, Coloranino nu implica deloc mentenanta. Nu sunt 

necesare controale regulate, ceea ce inseamna ca nu 

veti avea niciun cost pentru efectuarea mentenantei!

Camera Selfie Coloranino® 
Noua imprimanta Coloranino®  cu Selfie-Cam este mult 

mai interactiva! Selfie-ul poate fi facut direct in fata 

masinii cu ajutorul camerei integrate de care aceasta 

dispune. 

Camera Selfie este optionala. Camera Selfie-Cam se poa-

te instala si ulterior achizitionarii masinii.


