
Slot machines



Empire 27” Prince 27”

ES Premium ESJ

Terminal 2 Terminal 4 POS

Empire 32”VIP Prince 32”

ES Premium XL ES3 ESN

Terminal 1 Terminal 3 DTM



Використовуючи новітні технології, професійну 
компетенцію, досвід кращих спеціалістів та чудові 
знання галузі, ми можемо задовольнити найвибагливіші 
очікування та надати комплексний, вишуканий та 
унікальний продукт.

Всі автомати, представлені в пропозиції, цілком 
виготовлені на нашому заводі в Польщі.

Багатогранні та масштабні дії Групи компаній «Bee-Fee» 
свідчать про її міцну позицію провідного польського та 
європейського розробника, виробника ігрового програмного 
забезпечення та виробника автоматів.

У Групі компаній «Bee-Fee» ми знаємо, що можна всього 
досягти при правильному підході.



VIP
Технічні характеристики

два великих 49-дюймових монітори 

27-дюймовий мультитач-монітор

кнопкова панель з 6 кнопками

два EVO хоппери

електронний комп’ютерний блок

купюроприймач JCM UBA 10

монетоприймач NRI G13 

сортувач монет

зчитувач карт CRT

вбудоване ДБЖ (UPS)

адресоване RGB світлодіодне підсвічування

механічні лічильники (до 8)

стерео + сабвуферна звукова система

вбудоване, якісне шкіряне сидіння з кнопкою START 
та електромеханічним регулюванням

Розміри та вага

ширина: 1185 мм

глибина: 1830 мм

висота: 2599 мм

вага: 200 кг

VIP
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EMPIRE
Технічні характеристики

27-дюймовий мультитач-монітор

2 27-дюймових монітори з загартованого скла

два EVO хоппери                                            

панель з реальними або цифровими кнопками 

електронний комп’ютерний блок

купюроприймач JCM UBA 10

монетоприймач NRI G13 

сортувач монет

зчитувач карт CRT

вбудоване ДБЖ (UPS)

адресоване RGB світлодіодне підсвічування

механічні лічильники (до 8)

стерео + сабвуферна звукова система

Розміри та вага

ширина: 660 мм

глибина: 600 мм

висота: 2200 мм

вага: 140 кг

Empire 27”
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EMPIRE
Технічні характеристики

32-дюймовий мультитач-монітор

2 32-дюймових монітори з загартованого скла

два EVO хоппери                                            

панель з реальними або цифровими кнопками 

електронний комп’ютерний блок

купюроприймач JCM UBA 10

монетоприймач NRI G13 

сортувач монет

зчитувач карт CRT

вбудоване ДБЖ (UPS)

адресоване RGB світлодіодне підсвічування

механічні лічильники (до 8)

стерео + сабвуферна звукова система

Розміри та вага

ширина: 760 мм

глибина: 580 мм

висота: 2280 мм

вага: 150 кг

Empire 32”
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PRINCE
Технічні характеристики

27-дюймовий мультитач-монітор

27-дюймовий монітор з загартованого скла

два EVO хоппери                                            

панель з реальними або цифровими кнопками 

електронний комп’ютерний блок

купюроприймач JCM UBA 10

монетоприймач NRI G13 

сортувач монет

зчитувач карт CRT

вбудоване ДБЖ (UPS)

адресоване RGB світлодіодне підсвічування

механічні лічильники (до 8)

стерео + сабвуферна звукова система

Розміри та вага

ширина: 660 мм

глибина: 600 мм

висота: 1700 мм

вага: 120 кг

Prince 27”04



PRINCE
Технічні характеристики

32-дюймовий мультитач-монітор

32-дюймовий монітор з загартованого скла

панель з реальними або цифровими кнопками 

електронний комп’ютерний блок

купюроприймач JCM UBA 10

монетоприймач NRI G13 

сортувач монет

зчитувач карт CRT

вбудоване ДБЖ (UPS)

адресоване RGB світлодіодне підсвічування

механічні лічильники (до 8)

стерео + сабвуферна звукова система

Розміри та вага

ширина: 760 мм

глибина: 580 мм

висота: 1820 мм

вага: 130 кг

Prince 32”
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ES PREMIUM XL

Технічні характеристики

2 х 42-дюймових вигнутих IPS монітори (знизу з сенсорною 
панеллю)

купюроприймач UBA 10SS2 або інший

монетоприймач NRI G13 (опціонально)

2 EVO хоппери (опціонально)

панель з реальними або цифровими кнопками

зчитувач чіп-карт

сканер (опціонально)

принтер (опціонально)

вбудоване ДБЖ (UPS)

механічні лічильники (до 8)

RGB світлодіодне підсвічування

Розміри та вага

ширина: 720 мм

глибина: 770 мм

висота: 2790 мм

вага: 260 кг

ES Premium XL
06



ES PREMIUM

Технічні характеристики

42-дюймовий вигнутий сенсорний IPS монітор   

великий верхній екран з 21,5-дюймовим монітором

купюроприймач UBA 10SS2 або інший

монетоприймач NRI G13 (опціонально)

2 EVO хоппери (опціонально)

панель з реальними або цифровими кнопками

зчитувач чіп-карт

сканер (опціонально)

принтер (опціонально)

вбудоване ДБЖ (UPS)

механічні лічильники (до 8)

RGB світлодіодне підсвічування

Розміри та вага

ширина: 720 мм

глибина: 770 мм

висота: 2270 мм

вага: 220 кг

ES Premium
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ES3
Технічні характеристики

3 х 22-дюймових IPS монітори (знизу з сенсорною панеллю)

купюроприймач UBA 10SS2 або інший

монетоприймач NRI G13                                     

EVO хоппер

11 кнопок

зчитувач чіп-карт

сканер (опціонально)

принтер (опціонально)

вбудоване ДБЖ (UPS)

механічні лічильники (до 8)

Розміри та вага

ширина: 610 мм

глибина: 490 мм

висота: 2040 мм

вага: 110 кг

ES 3
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ESJ
Технічні характеристики

2 х 19-дюймових монітори (знизу з сенсорною панеллю)

купюроприймач UBA 10SS2 або інший

монетоприймач NRI G13                                     

2 EVO хоппер (опціонально)

11 кнопок

зчитувач чіп-карт

вбудоване ДБЖ (UPS)

механічні лічильники (до 8)

Розміри та вага

ширина: 580 мм

глибина: 540 мм

висота: 1890 мм

вага: 120 кг

ESJ
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ESN
Технічні характеристики

2 х 19-дюймових монітори (знизу з сенсорною панеллю)

купюроприймач UBA 10SS2 або інший

монетоприймач NRI G13                                     

11 кнопок

зчитувач чіп-карт

вбудоване ДБЖ (UPS)

механічні лічильники (до 8)

Розміри та вага

ширина: 550 мм

глибина: 520 мм

висота: 1890 мм

вага: 125 кг

ESN
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TERMINAL 1
Технічні характеристики

2 x 19-дюймових монітори (включаючи сенсорний екран ELO)

Купюроприймач UBA 10 або MEI

Монетоприймач NRI G13

Зчитувач чіп-карт

Лазерний зчитувач QR-кодів

EP 800 / EP802 або принтер на замовлення

вбудоване ДБЖ (UPS) 

Розміри та вага

ширина: 540 мм

глибина: 500 мм

висота: 1820 мм

вага: 105 кг

Terminal 1
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TERMINAL 2
Технічні характеристики

2 x 21,5-дюймових монітори (нижній з сенсорним екраном)

Купюроприймач Vega 100

Монетоприймач NRI G13

Зчитувач чіп-карт

Лазерний зчитувач QR-кодів

EP 800 / EP802 або принтер на замовлення

вбудоване ДБЖ (UPS) 

Розміри та вага

ширина: 670 мм

глибина: 500 мм

висота: 1800 мм

вага: 88 кг

Terminal 2
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TERMINAL 3
Технічні характеристики

32-дюймовий сенсорний IPS монітор

купюроприймач JCM Vega або інший

монетоприймач NRI G13                                     

зчитувач чіп-карт

сканер / камера

принтер 

вбудоване ДБЖ (UPS)

Розміри та вага

ширина: 540 мм

глибина: 190 мм

висота: 940 мм

вага: 50 кг

Terminal 3
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TERMINAL 4
Технічні характеристики

2 х 24-дюймових сенсорних IPS монітори 

купюроприймач JCM Vega 100

монетоприймач NRI G13                                     

зчитувач чіп-карт

сканер / камера

принтер EP 800

вбудоване ДБЖ (UPS)

Розміри та вага

ширина: 605 мм

глибина: 400 мм

висота: 1750 мм

вага: 70 кг

Terminal 4
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DTM
Технічні характеристики

монітор з міцною сенсорною панеллю

2 приймачі JCM Vega 

диспенсер Fujitsu F53

зчитувач чіп-карт

сканер

принтер

РК-дисплей для обслуговування

GSM модем

вбудоване ДБЖ (UPS)

Розміри та вага

ширина: 610 мм

глибина: 680 мм

висота: 1400 мм

вага: 300 кг

DTM
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POS
Технічні характеристики

2 монітори

сенсорна панель для оператора

клавіатура для введення пін-коду

зчитувач чіп-карти

монетоприймач NRI G13 

сканер штрих-коду

планшетний сканер формату A4

камера для сканування QR-коду

принтер

вбудоване ДБЖ (UPS)

Розміри та вага

ширина: 615 мм

глибина: 420 мм

висота: 1505 мм

вага: 50 кг”

POS
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