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Dzięki wykorzystaniu najnowszych tech-
nologii, wiedzy i doświadczenia najlepszych 
specjalistów oraz doskonałej znajomości 
branży, jesteśmy w stanie sprostać najbar-
dziej wymagającym oczekiwaniom i dostar-
czyć kompleksowy, maksymalnie dopraco-
wany i unikalny produkt.

Wszystkie przedstawione w ofercie urządze-
nia są produkowane w całości w naszej fabry-
ce w Polsce oraz certyfikowane na rynki: Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Rumunii oraz Ło-
twy.

Złożoność i wielowątkowość działalności prowa-
dzonej przez Grupę Bee-Fee stawia ją w pozy-
cji wiodącego polskiego developera i producenta 
oprogramowania oraz maszyn.

W Bee-Fee wiemy, że z odpowiednim podejściem 
i nastawieniem wszystko jest możliwe.



VIP
Funkcjonalności:

2 duże, 49-calowe ekrany

27-calowy monitor dotykowy

6 przycisków oraz pulpit dotykowy

2 hoppery EVO

komputer sterujący  

akceptor banknotów JCM UBA 10  

wrzutnik monet NRI G13  

sorter monet

czytnik kart CRT

zasilacz awaryjny UPS

oświetlenie led RGB adresowane 

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8) 

system dźwiękowy stereo + subwoofer    

wysokiej jakości, zintegrowany fotel skórzany, ustawia-
ny elektromagnetycznie i wyposażony w przycisk START

Wymiary i waga:

szerokość: 1185 mm

głębokość: 1830 mm

wysokość: 2599 mm

waga: 200 kg

VIP
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EMPIRE
Funkcjonalności:

27-calowy wielopunktowy monitor dotykowy

2 27-calowe monitory z szybą hartowaną 

2 hoppery EVO

tradycyjne przyciski lub panel dotykowy

komputer sterujący

akceptor banknotów JCM UBA 10

wrzutnik monet NRI G13

sorter monet

czytnik kart CRT

wbudowany UPS

oświetlenie LED RGB adresowane

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

system dźwiękowy stereo + subwoofer

Wymiary i waga:

szerokość: 660 mm

głębokość: 600 mm

wysokość: 2200 mm

waga: 140 kg

Empire 27”
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EMPIRE
Funkcjonalności:

32-calowy wielopunktowy monitor dotykowy

2 32-calowe monitory z szybą hartowaną 

2 hoppery EVO

tradycyjne przyciski lub panel dotykowy

komputer sterujący

akceptor banknotów JCM UBA 10

wrzutnik monet NRI G13

sorter monet

czytnik kart CRT

wbudowany UPS

oświetlenie LED RGB adresowane

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

system dźwiękowy stereo + subwoofer

Wymiary i waga:

szerokość: 760 mm

głębokość: 580 mm

wysokość: 2280 mm

waga: 150 kg

Empire 32”
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PRINCE
Funkcjonalności:

27-calowy wielopunktowy monitor dotykowy

27-calowy monitor z szybą hartowaną 

2 hoppery EVO

tradycyjne przyciski lub panel dotykowy

komputer sterujący

akceptor banknotów JCM UBA 10

wrzutnik monet NRI G13

sorter monet

czytnik kart CRT

wbudowany UPS

oświetlenie LED RGB adresowane

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

system dźwiękowy stereo + subwoofer

Wymiary i waga:

szerokość: 660 mm

głębokość: 600 mm

wysokość: 1700 mm

waga: 120 kg
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PRINCE
Funkcjonalności:

32-calowy wielopunktowy monitor dotykowy

32-calowy monitor z szybą hartowaną 

2 hoppery EVO

tradycyjne przyciski lub panel dotykowy

komputer sterujący

akceptor banknotów JCM UBA 10

wrzutnik monet NRI G13

sorter monet

czytnik kart CRT

wbudowany UPS

oświetlenie LED RGB adresowane

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

system dźwiękowy stereo + subwoofer

Wymiary i waga:

szerokość: 760 mm

głębokość: 580 mm

wysokość: 1820 mm

waga: 130 kg

Prince 32”
05



ES PREMIUM XL

Funkcjonalności:

2 42-calowe zakrzywione monitory ips (dolny ekran dotykowy)

akceptor banknotów UBA 10SS2 lub inny

akceptor monet NRI G13 (opcjonalnie)

2 hoppery EVO (opcjonalnie)

tradycyjne przyciski lub panel dotykowy

czytnik kart

skaner (opcjonalnie)

drukarka (opcjonalnie)

wbudowany UPS

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

Wymiary i waga:

szerokość: 720 mm

głębokość: 770 mm

wysokość: 2790 mm

waga: 260 kg

ES Premium XL
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ES PREMIUM

Funkcjonalności:

42-calowy zakrzywiony monitor IPS 

duży topper z 21,5-calowym monitorem

akceptor banknotów UBA10SS2 lub inny

akceptor monet NRI G13 (opcjonalnie)

2 hoppery EVO (opcjonalnie)

tradycyjne przyciski lub panel dotykowy

czytnik kart

skaner (opcjonalnie)

drukarka (opcjonalnie)

wbudowany UPS

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

Wymiary i waga:

szerokość: 720 mm

głębokość: 770 mm

wysokość: 2270 mm

waga: 220 kg

ES Premium
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ES3
Funkcjonalności:

3 22-calowe monitory ips (dolny ekran dotykowy)

akceptor banknotów UBA 10SS2 lub inny  

akceptor monet NRI G13  

hopper EVO  

11 przycisków

czytnik kart 

skaner (opcjonalnie) 

drukarka (opcjonalnie) 

wbudowany UPS  

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

Wymiary i waga:

szerokość: 610 mm

głębokość: 490 mm

wysokość: 2040 mm

waga: 110 kg

ES 3
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ESJ
Funkcjonalności:

2 19-calowe monitory (dolny ekran dotykowy)

akceptor banknotów uba 10SS2 lub inny  

akceptor monet NRI G13  

hopper EVO  

11 przycisków

czytnik kart 

skaner (opcjonalnie) 

drukarka (opcjonalnie) 

wbudowany UPS  

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

Wymiary i waga:

szerokość: 580 mm

głębokość: 540 mm

wysokość: 1890 mm

waga: 120 kg

ESJ
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ESN
Funkcjonalności:

2 19-calowe monitory (dolny ekran dotykowy)

akceptor banknotów UBA 10SS2 lub inny

akceptor monet NRI G13

11 przycisków

czytnik kart

wbudowany UPS

mechaniczne liczniki (maksymalnie do 8)

Wymiary i waga:

szerokość: 550 mm

głębokość: 520 mm

wysokość: 1890 mm

waga: 125 kg

ESN
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TERMINAL 1
Funkcjonalności:

2x 19” monitor  (w tym dolny dotykowy ELO)

Akceptor banknotów UBA 10 lub MEI 

Akceptor monet NRI G13

Czytnik kart

Laserowy czytnik kodów QR

Drukarka EP 800/EP802 lub Custom

Zasilacz awaryjny UPS

Wymiary i waga:

szerokość: 540 mm

głębokość: 500 mm

wysokość: 1820 mm

waga: 105 kg

Terminal 1
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TERMINAL 2
Funkcjonalności:

2x 21.5” monitor  (w tym dolny dotykowy)

Akceptor banknotów Vega 100

Akceptor monet NRI G13

Czytnik kart

Laserowy czytnik kodów QR

Drukarka EP 800/EP802 lub Custom

Zasilacz awaryjny UPS

Wymiary i waga:

szerokość: 670 mm

głębokość: 500 mm

wysokość: 1800 mm

waga: 88 kg

Terminal 2
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TERMINAL 3
Funkcjonalności:

32-calowy monitor IPS (z ekranem dotykowym)

akceptor banknotów JCM VEGA lub inny 

akceptor monet NRI G13

czytnik kart

skaner/kamera

drukarka

wbudowany zasilacz awaryjny

Wymiary i waga:

szerokość: 540 mm

głębokość: 190 mm

wysokość: 940 mm

waga: 50 kg

Terminal 3
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TERMINAL 4
Funkcjonalności:

2 24-calowe monitory ips z ekranem dotykowym

akceptor 100 JCM VEGA

akceptor monet NRI G13 

czytnik kart

skaner/kamera

drukarka EP 800

wbudowany zasilacz awaryjny

Wymiary i waga:

szerokość: 605 mm

głębokość: 400 mm

wysokość: 1750 mm

waga: 70 kg

Terminal 4
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DTM
Funkcjonalności:

monitor z trwałym panelem dotykowym

2 akceptory JCM VEGA 

dyspenser Fujitsu F53 

czytnik kart

skaner

drukarka 

wyświetlacz lcd dla obsługi

modem GSM

wbudowany zasilacz awaryjny

Wymiary i waga:

szerokość: 610 mm

głębokość: 680 mm

wysokość: 1400 mm

waga: 300 kg

DTM
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POS
Funkcjonalności:

2 monitory

panel dotykowy dla obsługi

klawiatura do wprowadzania kodu pin 

czytnik kart 

akceptor monet NRI G13 

skaner kodów kreskowych 

płaski skaner A4

kamera do skanowania kodu QR 

drukarka

wbudowany zasilacz awaryjny

Wymiary i waga:

szerokość: 615 mm

głębokość: 420 mm

wysokość: 1505 mm

waga: 50 kg

POS
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