FRESH BREW

FreshOne
FreshMore
FreshGround

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Vers gemalen koffiebonen staan aan de basis van

■ FreshOne

heerlijke filterkoffie. Door onze verfijnde techniek komt

Dé oplossing voor een heerlijk vers gezet kopje filterkoffie

de smaak van kwaliteit in de fresh brew machines

met slechts één druk op de knop: de FreshOne. Uitgerust

optimaal tot zijn recht. Ook hebben wij van Bravilor

met één groot canister voor fresh brew koffie en voorzien

Bonamat ervoor gezorgd dat de apparatuur eenvoudig

van een aparte uitloop voor heet water. Het uiterst

in gebruik en onderhoud is. De fresh brew serie is

geavanceerde apparaat komt tegemoet aan de

een lust voor het oog, dankzij de fraaie vormen en

persoonlijke smaakwensen door de sterkteregeling.

lichteffecten.

Fresh brew: de smaak van kwaliteit
• Vijf standaard led-kleuren en een vrij instelbare kleur
• Individuele instelmogelijkheden
• Weinig onderhoud: automatisch ontkalkingsen spoelprogramma
• Uniek heetwatersysteem: minder
gevoelig voor kalkaanslag
• Ontkalkingssignalering
• Afvalbak-vol-indicator
• Inschuifbare lekbak

De doorzichtige canister

• Totaal- en dagtellers

met bonen bovenop de

• Keuzeknop voor kop, beker of (thermos)kan

FreshGround verhoogt

• Eco mode: intelligente energiebesparende modus

de ‘verse koffie beleving’.

FRESH BREW

■ FreshMore (XL)

■ FreshGround (XL)

Of u nu kiest voor een kopje verse filterkoffie of bijvoorbeeld

Op elk moment van de dag lekkere koffie van versgemalen

een heerlijke cappuccino, café au lait of Wiener Melange;

koffiebonen. Dit model versterkt de versbeleving door de

de FreshMore biedt een breed scala aan koffievariëteiten.

doorzichtige canister met koffiebonen bovenop het apparaat

Daarnaast kunt u ook kiezen voor chocolade of heet water.

en de grinder die de bonen voor ieder kopje maalt. Met de

Aangevuld met een sterkteregeling voor de koffie en een

ruim 2,5 kilo bonen zet u veel filterkoffie. Aanvullend biedt

keuzetoets voor het toevoegen van melk is deze machine

deze machine verschillende koffievariëteiten, chocolade

een aanwinst voor iedere locatie.

en heet water. De optimale koffiebeleving creëert de

De FreshMore heeft naast de canister voor fresh brew

FreshGround door de sterkteregeling, de keuzetoets voor

koffie, uitvoeringen met twee of drie canisters voor instant

het toevoegen van melk en andere

producten. De XL-versie heeft meer of

individuele instelmogelijkheden. De

grotere canisters voor een nog uitgebreider

FreshGround biedt de mogelijkheid twee

drankenaanbod en een keuzetoets voor

canisters voor instant producten te

het toevoegen van suiker aan uw koffie.

gebruiken. Met de XL-versie kiest u voor
meer of grotere canisters.
Ook hier heeft u een extra keuzetoets voor
het toevoegen van suiker aan uw koffie.

Uw fresh brew machine

Duidelijkheid is troef: de plek

wordt nog persoonlijker

voor het kopje licht op nadat

door de instelbare

de drankkeuze gemaakt is.

ledverlichting. Pas de sfeer

Een lichtsignaal geeft aan

aan naar uw eigen smaak.

dat de drank klaar is.

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

FRESH BREW
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Technische details

Uurcapaciteit
Fresh brew koffie
Instant drank
Bereidingstijd (kop)
Fresh brew koffie
Instant drank
Canisterinhoud (liter)
Fresh brew koffie / bonen
Instant product
Taphoogte
Kop
Kan
Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz
Afmeting (bxdxh) mm
Wateraansluiting
* FreshGround (XL) = 2,8 kg bonencanister

FreshOne

330

420

FreshMore XL /
FreshGround XL
510

ca. 160 koppen
-

ca. 160/140 koppen
ca. 240 koppen

ca. 160 koppen
ca. 240 koppen

ca. 160/140 koppen
ca. 240 koppen

ca. 20 seconden
-

ca. 20/23 seconden
ca. 11 seconden

ca. 20 seconden
ca. 11 seconden

ca. 20/23 seconden
ca. 11 seconden

1x3,6 L

1x3,2 L *
2x1,3 L

123 mm
179 mm
2300W
335x505x800
ja

123 mm
179 mm
2300W
335x505x800/901
ja

1x3,2 L
2x3,2 L

1x3,2 L
1x3,2 L +
2x1,3 L

123 mm
179 mm
2300W
477x505x800
ja

1x3,2 L *
4x1,3 L

123 mm
179 mm
2300W
477x505x800/901
ja

Opties
• Speciaal ontworpen onderkast

• Eigen branding op aanvraag mogelijk
• Uitvoering met koud water

Wij adviseren
• Bravilor Bonamat filterrollen
• Bravilor Bonamat Renegite voor ontkalken
• Bravilor Bonamat Cleaner voor reinigen
www.bravilor.com

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Wijzigingen voorbehouden 904.032.001

• Muntmechanisme

Uw Bravilor Bonamat dealer

