
Un soci a la 
cuina que 
facilita el teu 
negoci.

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 48 mesos. Oferta vàlida fins al 31-12-2016 a la Península, les Balears i les 
Canàries. A la finalització del lloguer, el client podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips nous o consultar altres 
opcions. El termini d’entrega estimat després de la signatura del contracte és de quatre setmanes a la Península i les Balears. 
Consultar termini d’entrega a les Canàries. El muntatge i la instal·lació estan inclosos (el temps d’instal·lació serà en funció de 
la complexitat de la mateixa). Les fotografies poden no coincidir amb les versions i/o equipaments oferts. Caixabank Equipment 
Finance, S.A.U., Gran Via de Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom 44599, foli 
113, full 10673, inscripció 177. Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2016.  

Equips inclosos:
 • Forn mixt Naboo model NAEB 

071+NSR 071+NPT071 amb tauleta 
incorporada per accedir al núvol. 

Característiques principals:
 • El cloud de Naboo 

 • Connexió Wi-Fi o mitjançant 
fitxa Ethernet 

 • Permet compartir els continguts 
en diversos equips 

 • Servei tècnic sempre disponible 
gràcies al servei remot 
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Forn mixt Naboo model NAEB 071 

 • La connexió constant amb el cloud 
permet una actualització permanent 

 • Inici d’una cocció automàtica 
ICS one touch 

 • Sonda multipunt de sèrie

 • Pantalla a color de 10 polzades 
(LCD-TFT) d’alta definició

 • Obertura automàtica de la porta

 • Sistema de rentat automàtic

 • Dimensions forn: 875 – 825 – 820 h

 • Alimentació: 3N AC 400 V – 50 Hz

 • Potència: 10,5 kW 

RENTING

ApRofITI Els AvANTATGEs 
dEl RèNTING

ToTs Els sERvEIs EN uNA 
úNICA quoTA mENsuAl

El rènting li ofereix molts més avantatges 

 • Totes les despeses del bé s’integren en un 
únic pagament mensual. 

 • La capacitat creditícia no es redueix. 

 • La quota mensual es pot deduir en l’IRPF 
o l’IS, i l’IVA és compensable (segons la 
legislació fiscal vigent). 

 • Tots els costos es poden conèixer 
per endavant i així s’evitendespeses 
inesperades. 

 • Lloguer dels equips 
durant 48 mesos. 

 • 1 any de garantia del fabricant. 

 • Assegurança d’equips fixos. 

 • Muntatge i instal·lació inclosos. 

Serveis inclosos Avantatges principals 

Per a més informació,
consulti www.caixabankequipment.com
o truqui al telèfon 902 19 31 80


