ESPRESSO

Esprecious

Smaken av kvalitet, världen över

Bean to cup

n Egenskaper

Esprecious är en helautomatisk espressomaskin från

• Intuitiv touch för enkel hantering.

Bravilor Bonamat. Alla kaffebaserade dryckesval, som

• Dubbelt utlopp för att servera två koppar
samtidigt.

cappuccino, café au lait m.fl. tillreds av hela bönor, en
metod känd som bean to cup. Esprecious finns i fyra olika
modeller och kan kompletteras med olika tillbehör för att

• Passar alla sorters kaffebönor.

uppfylla just dina specifika behov.

• Automatiskt sköljsystem för att optimera
kvaliteten i koppen.

Helautomatisk maskin

• Daglig/total dryckesförbrukning.
• Separat hetvattenutlopp.

Undersökningar visar att hela 46% av alla
espressomaskiner som såldes under 2013 (globalt)
var helautomatiska*. Valet av helautomatisk maskin
baserades på efterfrågan av konstant hög smakkvalitet
och snabbhet, detta i ett behändigt format. Enkel service

• Unikt hetvattensystem för att minska
kalkbeläggning.
• Möjlighet att annonsera/kommunicera på
touchskärmen med video alt. bilder.

och underhåll var en annan viktig punkt. På det hela taget:
helautomatiska maskiner är väldigt användarvänliga!

n Tillval
• Betalsystem (myntmekanism).

Hög prestanda
En perfekt espresso ska uppfylla en viss standard,
speciellt under bryggprocessen där rätt tryck krävs för
att intensifiera smaken. Esprecious bryggmekanism har
tillverkats av högvärdiga material som rostfritt stål för att
uppfylla dessa höga krav.

* Euromonitor.

• Extra stor behållare på 2,4 kg.
• Genomföring för sumphantering till underskåp.
• Underskåp.

ESPRESSO

Att brygga en god espresso tar tid.
Dra fördel av det dubbla utloppet,
och servera två koppar espresso
på bara 33 sekunder!

n Betala per kopp
Bravilor Bonamat tillhandahåller accessoarer för
att koppla Esprecious till olika myntmekanismer.
Våra betalningssystem är kompatibla med MDB
protokoll.

Energieffektiv
Esprecious har utvecklats för att uppfylla de höga standard-

Esprecious som instrument vid
marknadsföring

normerna för Bravilor Bonamat vad gäller energieffektivitet och

Esprecious erbjuder möjligheten att visa videor (med audio),

innehåller många hållbara material. Den isolerade vattentanken

diabilder och bilder på pekskärmen för att kommunicera med

t.ex. ser till att vattnet håller rätt temperatur utan att förbruka

gäster, personal eller för att göra reklam.

någon större mängd energi.
Kort sagt, du kan använda Esprecious som ett instrument
Maskinen har A som energiklass i enlighet med industri-

för kommunikation och marknadsföring och omvandla

standard EVA-EMP3.0B (protokoll för energikonsumtion).

touchskärmen i fullfärg i en billboard. Mediafiler kan föras in lätt

Förutom detta, kan energiförbrukningen minska till ett minimum

via ett SD-kort. Kontakta Bravilor Bonamat och ta reda på mer

vid aktivering av eco-läget.

om de exakta specifikationerna.

n Mätning mot kunskap
Esprecious registrerar daglig och total kassadata. Du kan dra nytta av dessa data genom
att analysera t.ex. hur många drycker som har serverats eller vilka drycker som är mest
populära. Finslipa data med servicekontraktet mot orderfrekvensen av leveranserna och
dra fördel.

n Teknologi när den är som bäst
Esprecious horisontella bryggenhet bidrar tillsammans med valet av kaffebönor betydligt
till smaken på ditt kaffe. De patenterade högvärdiga komponenterna i bryggaren
tillsammans med rätt malningsgrad och dosering på kaffet ger dig grunden till den perfekta
koppen.
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ESPRESSO

Tekniska uppgifter

Esprecious 11

Esprecious 12

Esprecious 21

Esprecious 22

Bönor

1x1,4 kg

1x1,4 kg

2x0,7 kg

2x0,7 kg

Instant

1x3,2 L

2x1,3 L

1x3,2 L

2x1,3 L

1

1

2

2

Behållarinnehåll

Antal kvarnar
Kapacitet per timme
Espresso

120-150 koppar (2x40 cc)

Kaffe crème

80-100 koppar (2x125 cc)

Instant

30 L (240 koppar)

Tapphöjd för kaffe

60-130 mm (reglerbar för hand)

Kranhöjd för hett vatten

135 mm

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 2250W

Mått (bxdxh)

330x570x660 mm

Vattenanslutning

ja

Modell 11, 12, 21 eller 22

Kaffesmaker och hett vatten

Beroende på den modell du väljer, har Esprecious en hel eller

Esprecious är inte bara en espressomaskin. Förutom en

en delad bönbehållare. Första siffran i modellnumret står för

espresso, dubbel espresso och kaffe crème kan du också

antal kvarnar i maskinen och den andra för antal kanistrar för

servera andra kaffespecialiteter i olika volymer upp till

instantprodukter t.ex. mjölkpulver och/eller choklad.

två muggar på 150 cc. Den har självklart även ett separat
utlopp för hetvatten. De vanligaste kaffespecialiteterna är

Skillnaderna på våra modeller

förinställda i Esprecious.

• Esprecious 21 och 22
Dessa modeller levereras med en delad behållare, avsedd

Med mjölkpulver

Med mjölkpulver + kakao

för två sorters kaffebönor med möjlighet attservera olika

• Café au lait

• Café au lait

kaffespecialiteter. Du kan t.ex. lägga i koffeinfritt, espresso

• Cappuccino

• Cappuccino

eller traditionella bryggbönor. Dessa modeller har två

• Latte macchiato

• Latte macchiato

kvarnar och en eller två behållare för instantprodukter.

• Mjölk

• Mjölk

• Esprecious 11 och 12

		

• Espreschoc

Dessa modeller levereras med en stor behållare för bönor,

		

• Espressochoc

där både den svarta koppen och espressobaserade drycker

		

• Varm choklad

		

• Varm choklad med mjölk

		

• Moccachino

tillreds från samma kaffe. Även dessa modeller går att få med
en eller två behållare för instantprodukter där de vanligaste
ingredienserna är mjölkpulver och choklad för att servera
kaffespecialiteter som cappuccino, latte och varm choklad.

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

För optimal funktion rekommenderar vi:
• Bravilor Bonamat BSRS 200 filtersystem.
för att rengöra bryggaren.
• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning av
hetvattensystemet.
• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring.

www.bonamat.se
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Ändringar förbehållna 904.100.005B

• Bravilor Bonamat espresso rengöringstabletter

