ESPRESSO

Esprecious

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Ontdek de barista in je! Maak een perfecte espresso

■ Esprecious

of kies uit een van de andere koffiespecialiteiten.

De Esprecious is een uitgebreide maar toch compacte

Met de Esprecious is het mogelijk professioneel warme

espressomachine van uitzonderlijke klasse met een overzichtelijk

dranken te bereiden van een uitzonderlijke klasse op

touchscreen. U kunt eenvoudig de gewenste variëteit en sterkte

basis van vers gemalen bonen. Espresso, zoals alleen

instellen. Zo bent u zelf de barista! Door de fraaie uitstraling

de barista die maakt. Van een espressomachine wordt

met de instelbare led-verlichting rondom het display past de

tijdens de bereiding een krachtige prestatie gevraagd.

Esprecious bovendien in ieder interieur en bij elke huisstijl.

Daarom zijn voor de Esprecious alleen de beste,

En…hij is heel eenvoudig te reinigen!

sterkste en meest duurzame materialen gebruikt.

Esprecious: Ontdek de barista in je!
• Een innovatief en zeer geavanceerd zetsysteem
• Overzichtelijk touchscreen
• Keramische maalschijf
• Eco mode: intelligente energiebesparende modus
• In hoogte verstelbare uitloop
• Aparte heetwater uitloop
• Individuele instelmogelijkheden
• Uniek heetwatersysteem: minder kalkvorming

Het gesplitste canister in de

• Afvalbak-vol indicator

Esprecious 21 en 22 biedt plaats

• Lekbak-vol indicator

aan twee soorten koffiebonen.

• Totaal- en dagtellers
• Hoeft niet op de afvoer aangesloten te worden

ESPRESSO

■ Esprecious (11 & 21)

■ Esprecious (12 & 22)

De Esprecious is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Er kan

Het aantal canisters voor instant ingrediënten is ook variabel.

gekozen worden voor een machine met 1 of 2 grinders om zo

U kunt kiezen uit 1 of 2 canisters. Hierdoor bepaalt u mede welke

bijvoorbeeld espresso én koffie van versgemalen bonen te zetten.

dranken er naast espresso en/of koffie met uw Esprecious

Het gesplitste bonencanister in de variant met 2 grinders zorgt

gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan cappuccino, café au

ervoor dat twee soorten bonen gebruikt kunnen worden. Per kopje

lait, latte macchiato of chocolade. In de programmering is een

worden de bonen vers gemalen voor een optimale smaak en een

groot aantal recepten opgenomen zodat u het drankenaanbod

perfect aroma. Dit draagt bij aan een ideale koffiebeleving.

op uw specifieke situatie kunt aanpassen.

De in hoogte verstelbare uitloop, waardoor vrijwel ieder kopje
onder de machine past, zorgt voor een mooie crèmelaag op
espresso en koffie. Via een aparte uitloop kan heet water afgetapt
worden voor bijvoorbeeld thee.

Esprecious 11

Esprecious 12

1 grinder - bonencanister - 1 instantcanister

1 grinder - bonencanister – 2 instantcanisters

Esprecious 21

Esprecious 22

2 grinders - gesplitst bonencanister - 1 instantcanister

2 grinders - gesplitst bonencanister - 2 instantcanisters

De door Bravilor Bonamat

De programmering is via het

ontwikkelde brewer zorgt voor

duidelijke touch screen helemaal

een heerlijke melange met een

op uw wensen af te stemmen.

perfecte in-cup quality.

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

ESPRESSO

De Esprecious bevat een verzameling voorgeprogrammeerde
recepten. Bij de installatie kunt u eenvoudig direct aangeven
welke ingrediënten u wilt gaan gebruiken. Vervolgens kunt u
de gewenste keuze maken uit de lijst van mogelijke dranken.
Het gaat uiteraard om de meest voorkomende dranken zoals
espresso, koffie, cappuccino, café au lait, latte macchiato
en chocolade. Maar dit is niet meer dan een greep uit de
vele mogelijkheden. Kijk voor een up-to-date overzicht
op www.bravilor.com

Technische details
Uurcapaciteit
Espresso
Koffie
Instant
Bereidingstijd (kop)
Espresso
Koffie
Instant
Canisterinhoud
Bonen
Instant
Taphoogte
Koffie
Heet water
Aansluitwaarde
Afmeting (bxdxh) mm
Wateraansluiting

Esprecious
ca. 83 koppen
ca. 70 koppen
ca. 240 koppen
ca. 33 sec / 40 cc
ca. 50 seconden
ca. 15 seconden
1x1,4 kg of 2x0,7 kg
1x3,2 L of 2x1,3 L
60-130 mm
135 mm
230V~ 50/60Hz 2250W
330x570x660
ja

Opties
• WHK koppenwarmer
• Voorbereid op extern betaalsysteem (MDB)

Wij adviseren
• Bravilor Bonamat waterfilter BSRS 200 System
• Bravilor Bonamat Renegite voor ontkalken
• Bravilor Bonamat Cleaner voor reinigen
• Bravilor Bonamat reinigingstabletten voor
espressomachines
www.bravilor.com

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Wijzigingen voorbehouden 904.100.001

Uw Bravilor Bonamat dealer

