FRISKBRYGG TOUCH

FreshMore Touch
FreshGround Touch

Smaken av kvalitet over hele verden

Den ultimate kaffemaskinen?
Prøv den optimale bean-to-cup kaffemaskinen, friskbryggeren som er best i klassen når det gjelder nytraktet
kaffe av ferske kaffebønner! Velg modellen som passer best
inn i ditt miljø. Maskinen leveres i lekker utførelse i sort
eller hvit, og med stilren touch screen som understreker og

n FreshMore

fullfører det delikate designet. Friskbrygg Touch krever lite

Du kan velge alt fra en kopp nytraktet filterkaffe til for

vedlikehold og brukervennligheten er en selvfølge.

eksempel en deilig cappuccino, café au lait eller moccachino
— FreshMore har et stort utvalg av kaffedrikker. Andre

Du smaker kvaliteten
Bravilor Bonamat bruker filterruller i sine friskbryggere,
noe som betyr at hver enkelt kopp traktes med et rent filter.
I motsetning til metallfiltre er papirfiltre mer hygieniske og
vedlikeholdet er enklere. I tillegg sørger kvalitetsbryggeren
for en optimal bryggeprosess. Summen av dette gir kaffe
med utsøkt smak.

Du liker helheten
•

Passer til alle typer kaffebønner

•

Ny brygger med større kapasitet og enklere vedlikehold

•

Oppfyller kvalitetskravene til ECBC (European Coffee
Brewing Centre)

muligheter er sjokolade og varmt vann og eget valg for
tilsetting av melk. FreshMore har i tillegg til beholderen for
friskbrygg-kaffe også to beholdere til instant-produkter.

n FreshMore XL
XL-versjonen av FreshMore har enda flere muligheter for
kaffespesialiteter. Noen modeller har flere beholdere, andre
har større beholdere, samt eget valg for tilsetting av sukker
i kaffen.

•

Stilig touch screen som er enkel å betjene

Stilig touch screen

•

Skreddersy din egen drikkemeny — innstillinger for både

Kaffemaskinen er utstyrt med en stilig touch screen som gir

mengde, styrke og traktetid programmeres enkelt via

maskinen et moderne og elegant preg. Skjermen er enkel

skjermen

å betjene, og med noen få tastetrykk programmeres ulike

Dine favorittinnstillinger kopieres over på en annen

innstillinger akkurat slik du ønsker.

•

friskbrygger ved hjelp av et SD-kort
•
•

Lag og vis egne bilder av drikker og tilpass

Skjermen kan tilpasses med egne

bakgrunnsbilder til din profil og ditt budskap

bilder av ulike drikker, og bakgrunns-

Praktisk telleverk som viser daglig og total bruk,

bilder kan lages ut i fra hva man

samt indikerer full avfallsbeholder og varsler om rens
•

Trakt kaffe i kopp, krus eller kanne (1 liter)

•

Separat varmtvannsuttak

ønsker å kommunisere, det være seg
egne farger, egen logo eller annet
budskap. Du bestemmer!

FRISKBRYGG TOUCH

n FreshGround

n Sort eller hvit?

FreshGround er utrustet med kaffekvern og en stor

Hva passer best hos nettopp deg?
Sort eller hvit Friskbrygg Touch?

gjennomsiktig beholder til kaffebønner på toppen av
maskinen. Kvaliteten på hver enkelt kaffekopp blir optimal
ettersom den tilberedes av nykvernede kaffebønner.

Noen mener definitivt at den sorte varianten er den flotteste

Akkurat som FreshMore tilbyr også FreshGround et stort

for øyet. Andre igjen synes at den hvite absolutt er minst like

utvalg av kaffedrikker. Automaten har i tillegg til beholderen

attraktiv.

for kaffebønner også to beholdere til instant-produkter.
Det beste av alt? Alle modeller av Friskbrygg Touch fra

n FreshGround XL
XL-versjonen av FreshGround har enda flere muligheter for
kaffespesialiteter. Noen modeller har flere beholdere, andre
har større beholdere, samt eget valg for tilsetting av melk

Bravilor Bonamat kommer i både sort og hvit. Velg den som
tiltaler deg mest. Alle funksjoner er helt like innvendig, det er
kun utsiden som viser hvor stor forskjellen mellom en sort og
en hvit kaffemaskin kan være.

og sukker i kaffen.

ECBC-standard

Bean-to-cup

Alle modeller i Friskbrygg Touch-serien
oppfyller kvalitetskravene til ECBC
(European Coffee Brewing Centre).
Garantien for god kaffe!

Den gjennomsiktige bønnebeholderen på
toppen av FreshGround og FreshGround
XL øker opplevelsen av å få servert helt
fersk kaffe, bean-to-cup.

Smaken av kvalitet over hele verden

FRISKBRYGG TOUCH

Tekniske detaljer
Kapasitet beholder
Kaffe (bønner)
Kaffe (filterkaffe)
Kaffe (instant)
Kapasitet per time/liter (kopper)
Kaffe (bønner)
Kaffe (filterkaffe)
Kaffe (instant)
Traktetid
Kaffe (filterkaffe og bønner)
Kaffe (instant)
Dimensjoner (bxdxh)
Uten bønnebeholder
Med bønnebeholder

FreshMore 310
FreshGround 310

FreshMore XL
FreshGround XL

2,8 kg
1,2 kg
2x1,3 liter

2,8 kg
1,2 kg
2x3,2 liter

ca. 17,5 liter (140)
ca. 20 liter (160)
ca. 30 liter (240)

ca. 17,5 liter (140)
ca. 20 liter (160)
ca. 30 liter (240)

ca. 20-23 sek.
ca. 11 sek.

ca. 20-23 sek.
ca. 11 sek.

335x505x800 mm
335x505x901 mm

477x505x800 mm
477x505x901 mm

Utvid mulighetene med et underskap
Vi har underskap som passer til alle modellene i Friskbrygg Touch-serien.
Ved å kombinere friskbryggeren med et underskap står man friere til hvor
maskinen skal plasseres. Det er plass til ingredienser på en egen hylle inne
i skapet, og det er også muligheter for å montere en tilhørende topplate om
ønskelig.

Underskapet kan brukes sammen med en avfallstrakt slik at en større avfallsbøtte
kan plasseres i skapet og dermed redusere frekvensen på tømming av avfall.

Følgende detaljer gjelder for alle friskbryggere
•

Strømstyrke: 230V~ 50Hz 2360W (FreshMore)

•

Strømstyrke: 230V~ 50Hz 2560W (FreshGround)

•

Vanntilkobling: ja

•

Vanntrykk: min. 1 bar

•

Tappehøyde for kopper/krus: 123 mm

•

Tappehøyde for kanner: 179 mm

Din Bravilor Bonamat forhandler

•

Underskap (med tilhørende topplate om ønskelig)

•

Betalingssystemer

•

Flere muligheter for utførelse med kaldt vann

Vi anbefaler
•

Bravilor Bonamat filterruller

•

Bravilor Bonamat Renegite for rens

•

Bravilor Bonamat Cleaner for rengjøring

www.bonamat.no
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Med forbehold om endringer 904.034.008C

Tilleggsutstyr

