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Bolero
Bolero XL
Bolero Turbo (XL)

Światowy smak jakości!

Szybkość i łatwość obsługi

n Bolero

Duży asortyment gorących napojów, optymalna łatwość

Automaty Bolero charakteryzują się szybkością i dużą

obsługi oraz sprawdzone technologie; zarówno, jeśli

wydajnością. W zależności od wybranej konfiguracji po

potrzebne są duże czy małe ilości — urządzenia z serii

naciśnięciu jednego przycisku błyskawicznie otrzymujesz

Bolero są odpowiednim rozwiązaniem w każdym miejscu.

filiżankę kawy, cappuccino lub gorącej czekolady. Ponadto
osobny kranik wydaje gorącą wodę, którą można wykorzystać

Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali nierdzewnej
urządzenia Bravilor Bonamat cechują się nowoczesnym
wzornictwem i profesjonalnym wyglądem. Wystarczy
nacisnąć jeden przycisk, aby szybko otrzymać różne gorące
napoje lub gorącą wodę.

do zrobienia herbaty lub zupy.
Łatwość obsługi stanowi priorytet i cechuje wszystkie
urządzenia z serii Bolero. Urządzenia Bolero 1 i 2 są dostępne
w nowoczesnych odcieniach szarości i bieli, co sprawia,
że dopasują się do każdego wnętrza.
Urządzenia mają 1 lub 2 przeźroczyste, zamykane pojemniki

Bolero: zarówno do filiżanek,
jak i do dzbanków
• Przejrzyste menu z podświetleniem LED
• Trwałe materiały
• Zamykany wylot pojemnika na produkty
• Opcje programowania każdego rodzaju napoju
• Unikalny system miksujący zapewnia prawidłowy
przepływ składników
• Łatwe czyszczenie dzięki zdejmowanej osłonie

zapewniające wygodne uzupełnianie produktów.
• Bolero 1 ma 1 duży pojemnik na
		 kawę lub czekoladę.
• Bolero 2 ma 2 pojemniki, np. na
		 kawę i mleko.
• Oba modele mają osobny kranik z
		 gorącą wodą.
• Opcjonalnie: podwyższenie
		 umożliwiające nalewanie napoju
		 do dzbanka.

wentylacji
• Proste programowanie
• Szybka i wygodna obsługa

Przezroczyste pojemniki
Czystość i wygodna obsługa.
Urządzenie Bolero Turbo (XL) może
pomieścić pojemniki w rozmiarze XL
(5,3 litra).

INSTANT

n Bolero XL

n Bolero Turbo (XL)

Czy chcesz poszerzyć wybór do ośmiu gorących napojów?

Bolero Turbo oraz Bolero Turbo XL to urządzenia o najwyższej

Dodatkowo mieć gorącą wodę z osobnej wylewki? Zdecyduj

wydajności. Przy ich użyciu można na przykład przygotować kawę

się na Bolero XL.

lub gorącą czekoladę w dzbankach.

To urządzenie, wyposażone w trzy lub cztery przezroczyste

Istnieje możliwość przygotowania dwóch dzbanków w tym

pojemniki, oferuje duży wybór napojów. Oprócz kawy,

samym czasie, nawet przy wyborze różnych napojów. Urządzenie

można serwować również cappuccino, café au lait, wiener

Bolero Turbo ma od dwóch do czterech pojemników, natomiast

melange oraz gorącą czekoladę.

urządzenie Bolero Turbo XL może mieć od trzech do sześciu (w

Unikalny system mieszania zapobiega zapychaniu się,
zapewniając odpowiednie przygotowywanie napojów.

zależności o wybranego modelu). Wyświetlacz jest wyposażony w
przejrzyste menu z podświetleniem LED.

Urządzenia z serii Bolero dają sygnał ostrzegawczy, gdy taca

Wszystkie urządzenia Bolero (od małych aż po największe) są

ociekowa jest pełna. Wszystkie urządzenia są wyposażone

wyposażone w sygnał konieczności odkamieniania, program

w regulowany tryb energooszczędny, co pomaga

płukania oraz funkcję płukania na panelu sterowania. Dzięki

zaoszczędzić energię. Urządzenia serii Bolero dostępne są w

licznikom zbiorczym i dziennym można śledzić intensywność

nowoczesnych odcieniach szarości i bieli. Urządzenie Bolero

użytkowania urządzenia. Szeroki wybór sprawia, że można

XL jest również dostępne z osobnym wylotem zimnej wody

dobrać urządzenie do każdego miejsca. Urządzenia Bolero

— istnieje więc możliwość podania szklanki chłodnej wody.

oferują rozwiązania na każdą okazję — niezależnie, czy chcesz
przygotować filiżankę czy dzbanek kawy!

• 8 napojów + gorąca woda
• 3 lub 4 pojemniki np. na kawę, mleko, czekoladę

• 8 napojów + gorąca woda

• Opcjonalnie: moduł wody schłodzonej

• Wydaje duże ilości napojów bezpośrednio do termosów lub
kubków

• Opcjonalnie: wrzutnik na monety

• Wersja na 400V wydaje 950 filiżanek napojów na godzinę

Wrzutnika monet

Termos próżniowy

Urządzenie Bolero XL jest
dostępne z wbudowanym
wrzutnikiem na monety.

Termos dwuścienny (1 l, 1,2 l,
1,5 l, 2 l) zachowuje optymalną
jakość kawy.

Światowy smak jakości!
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Rodzaje napojów

Bolero 1*

Kawa
Kawa z kremą
Espresso
Cappuccino
Gorąca czekolada
Kawa z mlekiem
Espreschoc
Moccachino
Podwójne espresso
Gorąca woda

l
l

l

l

Bolero 2*

Bolero XL*

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l

l
l
l

Bolero Turbo*

Bolero Turbo XL*

l

l

l
l
l
l
l

l
l
l

l

l

* Wydajność każdego urządzenia w tabeli poniżej. Oprócz wymienionych rodzajów napojów istnieje możliwość stosowania kawy
bezkofeinowej, herbaty, zupy i zimnej wody. Prosimy o kontakt ws. szczegółowej informacji.
Bolero 1:

1 napój + gorąca woda

Bolero 2:

3 napoje + gorąca woda

Bolero XL:

8 napojów + gorąca woda

Bolero Turbo (XL):

2-8 napojów + gorąca woda

Dane techniczne

Bolero 1

Liczba pojemników
Wielkość pojemników
Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm
Wysokosc wylewki filiżanka
Wydajność na godzinę 230V
Wydajność na godzinę 400V
Czas zaparzania
Czas zaparzania, 2 jednocześnie
Zasilanie 230V~ 50/60Hz
Zasilanie 400V~3N 50/60Hz
Podłączenie do wody

Bolero 2

1
2
1x3,4 L
2x1,5 L
203x429x584
106 mm
ok. 240 kubków (30 L)
ok. 11 sek. (kubek)
2230W
tak

Bolero XL 333

Bolero XL 423

3
4
1x3,2 + 2x1,3 L
4x1,3 L
338x435x596
110 mm
ok. 240 kubków (30 L)
ok. 11 sek. (kubek)
2230W
tak

Bolero Turbo

Bolero Turbo XL

2-4
3-6
**
**
325x482x812
470x482x812
110 mm (dzbanek 247 mm)
ok. 320 kubków (40 L)
ok. 960 kubków (120 L)
ok. 45 sek. (1x2 L)
ok. 90 sek. (2x2 L)
3500W
10500W
tak

** Wielkość pojemników zależy od wersji urządzenia: 2,4 / 5,3 litra.

Opcje urządzeń z serii Bolero
• Możliwość oznaczania własną marką (na życzenie)
• Dopasowana szafka
• Wrzutnik na monety do Bolero XL
• Termosy dwuścienne do Bolero Turbo (XL)

Dystrybutor Bravilor Bonamat

Polecamy
• Bravilor Bonamat Cleaner do czyszczenia

www.bravilor.com

Światowy smak jakości!

Zmiany zastrzeżone 904.761.012C

• Bravilor Bonamat Renegite do usuwania kamienia

