FRESH BREW

FreshOne
FreshMore
FreshGround

Światowy smak jakości

Podstawą parzenia znakomitej kawy filtrowanej

■ FreshOne

są świeżo zmielone ziarna. Nasza zaawansowana

Idealne rozwiązanie pozwalające zaparzyć filiżankę świeżej,

technologia nadaje kawie parzonej w automatach fresh

filtrowanej kawy za jednym naciśnięciem przycisku:

brew optymalny smak jakości. Firma Bravilor Bonamat

FreshOne. Urządzenie wyposażono w jeden duży pojemnik

zadbała także o łatwość obsługi i konserwacji tych

na świeżo mieloną kawę i osobny kranik z gorącą wodą.

urządzeń. Dzięki atrakcyjnemu wzornictwu i efektom

Ten niezwykle zaawansowany automat posiada funkcję

świetlnym automaty z serii fresh brew są również

regulacji mocy kawy, pozwalającą zaspokajać indywidualne

prawdziwą ucztą dla oka.

upodobania smakowe.

Fresh brew: smak jakości
• Pięć standardowych kolorów podświetlenia LED
i jeden kolor dowolnie ustawiany
• Możliwości indywidualnych ustawień
• Niewielkie wymogi konserwacyjne: system
automatycznego usuwania kamienia i program
przepłukiwania
• Unikalny system gorącej wody: mniejsza podatność
na osadzanie się kamienia
• Sygnalizacja usuwania kamienia

Przeźroczysty pojemnik

• Wskaźnik zapełnienia pojemnika na fusy

na ziarna, umieszczony

• Wysuwany pojemnik ociekacza

na szczycie urządzenia

• Licznik dzienny i zbiorczy
• Przycisk wyboru: filiżanka, kubek lub dzbanek (termos)

FreshGround, potęguje
wrażenie świeżości kawy.

FRESH BREW

■ FreshMore (XL)

■ FreshGround (XL)

Urządzenie FreshMore oferuje możliwość przyrządzania szerokiej

O każdej porze dnia znakomita kawa ze świeżo zmielonych ziaren.

gamy napojów na bazie kawy - można wybrać filiżankę świeżej,

Jest to model, który dzięki wyposażeniu w przejrzysty pojemnik

filtrowanej kawy, pyszne cappuccino, czy też café au lait (pół

na ziarna, umieszczony na szczycie urządzenia, oraz w młynek

na pół z mlekiem) lub Wiener Melange (kawę po wiedeńsku).

mielący ziarna bezpośrednio przed zaparzeniem każdej filiżanki

Można również wybrać czekoladę lub gorącą wodę.

kawy. Pojemnik na ponad 2,5 kg ziaren umożliwia parzenie

Dzięki tym możliwościom, których dopełnieniem są regulacja

dużych ilości kawy. Za pomocą tego urządzenia można także

mocy kawy i przycisk do dodawania mleka, automat FreshMore

przygotowywać różnego rodzaju napoje na bazie kawy, czekoladę

jest w każdym miejscu cennym i mile widzianym elementem

oraz gorącą wodę. Dzięki przyciskowi do dodawania mleka i

wyposażenia. Dostępne są również modele FreshMore, które

innym możliwościom indywidualnych ustawień

prócz pojemnika na świeżo mieloną kawę

automat FreshGround pozwala delektować się

posiadają dwa lub trzy pojemniki na produkty

optymalnym smakiem kawy.

typu instant. FreshMore w wersji XL zwiększa

FreshGround umożliwia również używanie

możliwości przygotowywania napojów,

dwóch pojemników na produkty typu instant.

oferując większą liczbę pojemników lub

FreshGround w wersji XL oferuje większą

pojemniki o większej objętości oraz przycisk

liczbę pojemników lub pojemniki o większej

do dodawania cukru do kawy.

objętości. Także i to urządzenie wyposażone
jest w przycisk do dodawania cukru.

Automat Fresh Brew można jeszcze

Dużym atutem jest łatwość

bardziej dostosować do osobistych

obsługi: po wybraniu napoju

upodobań dzięki regulacji

następuje podświetlenie miejsca

podświetlenia LED. Zmieniaj kolory

na filiżankę. Sygnał świetlny

według własnych potrzeb.

informuje, że napój jest gotowy.

Światowy smak jakości

FRESH BREW

FreshOne

Napoje

FreshMore /
FreshGround
310
3
l
l

FreshMore XL

FreshMore /
FreshGround
310

FreshMore XL

FreshMore XL /
FreshGround XL
510
5
l

330
420
Liczba pojemników
1
3
4
Kawa świeżo parzona
l
l
l
Espresso świeżo parzone
l
l
l
Espresso
l
Cappuccino świeżo parzone
l
l
l
Cappuccino
l
Czekolada
l
l
l
l
Espreschoc
l
l
l
l
Café au lait
l
l
l
l
Wiener Melange
l
l
l
l
Kawa bezkofeinowa
¡
¡
¡
¡
¡
Herbata
¤
¤
¤
¤
Zupa
¤
¤
¤
¤
Mleko
l
l
l
l
Cukier
l
l
Gorąca woda
l
l
l
l
l
Zimna woda
¡*
¡*
l Standardowo ¡ Opcjonalnie ¤ Wersja specjalna, proszę zasięgnąć informacji o warunkach * System zimnej wody zastępuje opcję Wiener Melange
Dane techniczne

FreshOne

Wydajność na godzinę
Kawa świeżo parzona
Napój typu instant
Czas przygotowywania (kubek)
Kawa świeżo parzona
Napój typu instant
Wielkość pojemników
Kawa świeżo parzona
Napój typu instant

330

FreshMore XL /
FreshGround XL
510

420

ok. 160 kubków
-

ok. 160/140 kubków
ok. 240 kubków

ok. 160 kubków
ok. 240 kubków

ok. 160/140 kubków
ok. 240 kubków

ok. 20 sekund
-

ok. 20/23 sekund
ok. 11 sekund

ok. 20 sekund
ok. 11 sekund

ok. 20/23 sekund
ok. 11 sekund

1x3,6 L

1x3,2 L *
2x1,3 L

Wysokość wylewki
Filiżanka
123 mm
Dzbanek
179 mm
Zasilanie 230V~ 50/60Hz
2300W
Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm
335x505x800
Podłączenie do wody
Tak
* FreshGround (XL) = pojemnik na 2,8 kg ziarna

1x3,2 L
2x3,2 L

123 mm
179 mm
2300W
335x505x800/901
Tak

1x3,2 L
1x3,2 L +
2x1,3 L

123 mm
179 mm
2300W
477x505x800
Tak

1x3,2 L *
4x1,3 L

123 mm
179 mm
2300W
477x505x800/901
Tak

Opcje:
• Specjalnie zaprojektowana szafka pod urządzenie
• Wrzutnik na monety
• Własne logo na życzenie klienta

Dystrybutor Bravilor Bonamat

Zalecamy:
• Filtry w rolce Bravilor Bonamat
• Preparat do usuwania kamienia
Bravilor Bonamat Renegite
www.bravilor.com

• Preparat czyszczący Bravilor Bonamat Cleaner

Światowy smak jakości

Zmiany zastrzeżone 904.032.012

• Urządzenie w wersji z systemem zimnej wody

