ESPRESSO

Esprecious

Smaken av kvalitet over hele verden

Bean-to-cup

n Egenskaper

Esprecious er en helautomatisk espressomaskin fra

• Brukervennlig touchscreen for enkel betjening

Bravilor Bonamat. Alle kaffedrikker som for eksempel

• Dobbelt utløp for servering av to kopper samtidig

café crème og café au lait, brygges med nykvernede
kaffebønner; også kjent som bean-to-cup. Esprecious
leveres i fire ulike modeller og kan utvides med forskjellig
tilbehør for å oppfylle dine ønsker.

• Passer til alle slags kaffebønner
• Automatisk skylleprogram sikrer kvaliteten på
hver eneste kopp kaffe
• Data fra telleverk kan eksporteres

Helautomatisk maskin

• Separat varmtvannsutløp

Forskning viser at 46 % av alle espressomaskiner som

• Unikt varmtvannssystem for å redusere smuss
og kalkdannelse

ble solgt i 2013 (i hele verden) var helautomatiske
maskiner*. Det viser seg at folk velger en helautomatisk
maskin fremfor en tradisjonell espressomaskin. Årsaken

• Flere muligheter for bilder, videoer og lydfiler på
skjermen

er den konstant høye kvaliteten på smak og aroma,
hurtighet og at slike maskiner krever lite plass. Dessuten
er det brukervennlig å utføre service og vedlikehold fra

n Tilleggsutstyr

maskinens forside. Helautomatiske maskiner er generelt

• Betalingssystem per kopp

enkle å bruke!

• Stor bønnebeholder til 2,4 kg kaffebønner

Fremragende egenskaper

• Avfallstrakt for bruk sammen med større
avfallsbøtte

En perfekt espresso må oppfylle bestemte krav, særlig
i bryggeprosessen der høyt trykk er nødvendig for å
forsterke smaken. Esprecious er laget av høykvalitets
materialer for å oppfylle disse kravene.

* Euromonitor.

• Underskap med plass til stor avfallsbøtte og
nødvendig tilbehør som for eksempel kopper og
ingredienser

ESPRESSO

Det tar tid å lage en god espresso.
Benytt fordelen av doble utløp
og trakt to kopper espresso
på bare noen sekunder!

n Betal per kopp
Bravilor Bonamat tilbyr tilbehør for å koble
Esprecious til ulike betalingssystemer.
Disse betalingssystemene kommuniserer
via MDB-protokollen.

Energibesparende

Esprecious som markedsverktøy?

Esprecious er utviklet for å oppfylle de høye standardene

Esprecious gjør det mulig å vise bilder og videoer (med lyd) på

til Bravilor Bonamat for energieffektivitet og inneholder

skjermen for å fremme ditt kaffemerke eller annet budskap.

mange høykvalitets materialer. Blant annet sikrer den isolerte
vannvarmeren at det oppvarmede vannet holder seg varmt
lenger uten å sløse med energi.

Du kan kort sagt bruke Esprecious som et verktøy til
kommunikasjon og markedsføring ved å bruke skjermen som
reklameplakat. Mediefiler kan enkelt importeres via et SD-kort.

Selve maskinen har energiklassifisering A i henhold til

Kontakt Bravilor Bonamat og finn ut mer om spesifikasjonene

industristandarden EVA-EMP3.0B (protokoll for energiforbruk).

og mulighetene.

I tillegg kan eco modus minimalisere energiforbruket når
maskinen ikke er i bruk.

n Benytt deg av telleverket
Esprecious registrerer data for telleverk. Du kan dra nytte av disse dataene ved å analysere
for eksempel hvor mange drikker det er servert eller hvilke drikker som er mest populære.
Oppnå driftsfordeler ved å finjustere dataene med servicekontrakten, både i forhold til hvor
ofte det bør bestilles ingredienser, samt planlegging av vedlikeholdsrutiner.

n Teknologi på sitt beste
Sammen med ditt valg av kaffebønner bidrar i stor grad den horisontale bryggeren til
den optimale kaffesmaken. De patenterte kvernene i maskinen sørger blant annet for at
kaffebønnene blir perfekt kvernet. Du kan justere malingsgraden på den kvernede kaffen
for hver av kaffetypene.

Smaken av kvalitet over hele verden

ESPRESSO

Tekniske detaljer

Esprecious 11

Esprecious 12

Esprecious 21

Esprecious 22

Kapasitet beholder
Bønner

1x1,4 kg

1x1,4 kg

2x0,7 kg

2x0,7 kg

Instantprodukter

1x3,2 l

2x1,3 l

1x3,2 l

2x1,3 l

Antall kverner

1

1

2

2

Kapasitet per time
Espresso

120-150 kopper (2x40 cc)

Café crème

80-100 kopper (2x125 cc)

Instantdrikker

30 l (240 kopper)

Tappehøyde kaffe

60-130 mm (manuelt justerbar)

Tappehøyde varmt vann

135 mm

Strømstyrke

230V~ 50/60Hz 2250W

Dimensjoner (bxdxh)

330x570x660 mm

Vanntilkobling

Ja

Modell 11, 12, 21 eller 22

Kaffesmaker og varmt vann

Avhengig av hvilken modell du velger, har Esprecious en enkel

Esprecious er ikke bare en espressomaskin. I tillegg til

eller dobbel bønnebeholder. Når det gjelder instantprodukter,

espresso, dobbel espresso og café crème kan du også

leverer vi maskiner med en eller to beholdere til for eksempel

servere andre kaffedrikker i forskjellige volumer opptil to

topping og sjokolade.

krus på 150 ml. Det separate varmtvannsutløpet gir varmt
vann til te. De vanligste kaffedrikkene er forhåndsinnstilt i
Esprecious.

Forskjellene kort fortalt
• Esprecious 21 og 22
Den delte bønnebeholderen er beregnet til to typer

Med topping

Med topping + sjokolade

kaffebønner slik at du kan servere enda flere kaffe-

• Café au lait

• Café au lait

spesialiteter. Du kan for eksempel bruke espressobønner

• Cappuccino

• Cappuccino

og “vanlige” bønner, eller to vanlige kaffebønner,

• Latte macchiato

• Latte macchiato

eksempelvis lysbrent og mørkbrent type. Disse modellene

• Melk

• Melk

		

• Espreschoc

		

• Espressochoc

		

• Sjokolade

		

• Sjokolade med melk

		

• Moccachino

har to kverner.
• Esprecious 12 og 22
Disse modellene har to beholdere til instantprodukter for
å servere flere kaffesmaker. De vanligste ingrediensene
er topping og sjokolade for å servere kaffedrikker som
cappuccino, latte og varm sjokolade.

Din Bonamat forhandler

For at maskinen skal fungere optimalt, anbefaler vi:

• Bravilor Bonamat rensetabletter for rengjøring av
espressobryggeren.
• Bravilor Bonamat Renegite for rens og avkalking.
• Bravilor Bonamat Cleaner for rengjøring.

www.bonamat.no

Smaken av kvalitet over hele verden

Med forbehold om endringer 904.100.008B

• Bravilor Bonamat BSRS 200 filtersystem.

