ESPRESSO

Esprecious

Smaken av kvalitet, världen över

Upptäck baristan i dig! Gör en perfekt espresso

■ Esprecious

eller välj någon av de andra kaffespecialiteterna.

Esprecious är en allsidig men ändå kompakt espressomaskin av

Med Esprecious är det möjligt att göra proffsiga

fantastisk kvalitet med en översiktlig pekskärm. Du kan enkelt ställa

varma drycker av fantastisk kvalitet tack vare färskmalda

in önskad variant och styrka. Så blir du din egen barista! Tack vare

bönor. Espresso, som bara en barista gör den.

den snygga designen med inställbar lysdiodsbelysning runt

Det krävs en rejäl insats av en espressomaskin

displayen passar Esprecious överallt!. Och... den är dessutom

vid beredningen. Därför har endast de bästa, starkaste

mycket enkel att rengöra!

och mest hållbara materialen använts i Esprecious.

Esprecious: Upptäck baristan i dig!
•

Ett innovativt och mycket avancerat bryggsystem

•

Översiktlig pekskärm

•

Keramiska malskivor

•

Eko-läge: smart energisparande läge

•

Utlopp som kan justeras på höjden

•

Separat utlopp för hett vatten

•

Individuella inställningsmöjligheter

•

Unikt system för hett vatten: mindre kalkbildning

•

Indikator för full sumplåda

Den delade behållaren på

•

Indikator för full spillbricka

Esprecious 21 och 22 rymmer

•

Total- och dagräknare

två sorters kaffebönor.

•

Behöver inte anslutas till avloppet

ESPRESSO

■ Esprecious (11 & 21)

■ Esprecious (12 & 22)

Esprecious finns i olika modeller. Välj en maskin med 1 eller 2

Antalet behållare för instantprodukter kan varieras; välj mellan 1

kvarnar för att till exempel kunna brygga både espresso och kaffe

eller 2 behållare. Då kan du bestämma vilka drycker som kan

av färskmalda bönor. Den delade bönbehållaren i modellen med

göras förutom espresso och/eller kaffe med Esprecious. Det kan

2 kvarnar erbjuder två olika bönsorter. För varje kopp färskmals

vara cappuccino, café au lait, latte macchiato eller choklad.

bönorna för en optimal smak och en perfekt arom. Detta bidrar

I inställningarna finns ett stort antal recept så att du kan anpassa

till en perfekt kaffeupplevelse.

dryckesutbudet efter dina specifika önskemål.

Utloppet som kan justeras i höjd, så att i stort sett alla
koppstorlekar får plats. Utloppet ger en fin crema på espresso
och kaffe. Via ett separat utlopp serveras hett vatten för till
exempel te.

Esprecious 11

Esprecious 12

1 kvarn – 1 bönbehållare – 1 instantbehållare

1 kvarn – 1 bönbehållare – 2 instantbehållare

Esprecious 21

Esprecious 22

2 kvarnar – delad bönbehållare – 1 instantbehållare

2 kvarnar – delad bönbehållare – 2 instantbehållare

Den av Bravilor Bonamat

Iinställningarna kan justeras helt

utvecklade bryggenheten ger en

efter dina önskemål via den

härlig blandning med en perfekt

tydliga pekskärmen.

kvalitet i koppen.

Smaken av kvalitet, världen över

ESPRESSO

Esprecious erbjuder ett antal förprogrammerade recept.
Vid installationen kan du enkelt ange vilka ingredienser
du vill använda. Därefter väljer du från listan med möjliga
drycker. Den innehåller självklart de vanligaste dryckerna
som espresso, kaffe, cappuccino, café au lait, latte
macchiato och choklad. Men detta är bara ett axplock
av många möjligheter. Besök www.bonamat.se för en
uppdaterad översikt.

Tekniska uppgifter
Timkapacitet
Espresso
Kaffe
Instant
Tillagningstid (kopp)
Espresso
Kaffe
Instant
Behållarinnehåll
Bönor
Instant
Kranhöjd
Kaffe
Hett vatten
Nätanslutning
Mått (bxdxh) mm
Manometer
Vattenanslutning

Esprecious
ca. 83 koppar
ca. 70 koppar
ca. 240 koppar
ca. 33 sek / 40 cc
ca. 50 sekunder
ca. 15 sekunder
1x1,4 kg eller 2x0,7 kg
1x3,2 L eller 2x1,3 L
60-130 mm
135 mm
230V~ 50/60Hz 2250W
330x570x660
0-16 bar
ja

Tillval
• WHK-koppvärmare
• Förberedelse för ett externt betalsystem (MDB)

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

• Bravilor Bonamat vattenfilter BSRS 200 System
• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning
• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring
• Bravilor Bonamat rengöringstabletter
för espressomaskiner
www.DSFM.se

Upplev enkelheten med en helhetsleverantör

Ändringar förbehållna 904.100.005

Vi rekommenderar

