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De Crane Merchant Media straalt vertrouwen uit en heeft 

een grote aantrekkingskracht vanwege het grote raam 

waardoor een optimale productpresentatie mogelijk is.

Merchant Media helpt om aankopen te beïnvloeden 

door middel van promotiemogelijkheden op het 

overzichtelijke touchscreen beeldscherm. Ook kan 

hier de productinformatie getoond worden zoals 

voedingswaarden. Alle barrieres worden weggenomen 

doordat er gebruik gemaakt wordt van bekende icoontjes 

(bijv. winkelwagen) en een gemakkelijk bedieningspaneel. 

Met het scherm kan men virtueel een winkelwagen vullen 

met gewenste producten uit de automaat. Het scherm 

communiceert de verschillende betalingsmogelijkheden 

en staat de consument toe om eventuele vergissingen aan 

te passen. 

Crane 
Merchant 
Media Touch
Degelijke techniek in een 
modern jasje met perfecte 
communicatie mogelijkheden.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

www.jaski-automaten.nl

LED verlichting

Alle betaalsystemen 
mogelijk

Touchscreen



Unieke kenmerken
• Temperatuurbeveiliging.
•  Zeer geavanceerd en een milieuvriendelijk koelsysteem. 

De meest zuinige in zijn soort.
• Uitgifte-controlesysteem (de klant is nooit zijn geld kwijt).
• Altijd de keuze om meerdere producten tegelijk te kopen.
• Energie spaarstand.
• Groot raam voor een optimale productpresentatie.
• Geen electronica in de deur.
•  Standaard, milieuvriendelijke LED-verlichting.
• Temperatuurscheiding.

Overige kenmerken
•  Geschikt voor alle betaalsystemen.
•  First-in-first-out principe.
•  Per selectie 4-27 producten.
•  Anti-diefstalklep.
•  Verlichte verkoopruimte met 

schakelklok.
•   Zeer gebruiksvriendelijk.

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:

Capaciteit

Opties

Specificaties

Model Merchant Media 4 Merchant Media 6

Max. aantal selecties per lade Max. 8 Max. 12

Aantal lades Standaard 6 Standaard 6

Aantal selecties Max. 48 Max. 72

Branding op aanvraag

Afsluitbare geldbak

Bankbiljetlezer / kaartsystemen

Afmetingen hoogte 183 cm 183 cm

breedte 90 cm 118 cm

diepte 81 cm 81 cm

Gewicht 247 kg. 293 kg.

Aansluiting 230 V. / 50 Hz. 230 V. / 50 Hz.

Aansluitwaarde 680 W. 680 W.

Koeling CFK-vrij CFK-vrij

www.jaski-automaten.nl


