FRESH BREW

FreshOne
FreshMore
FreshGround

Smaken av kvalitet, världen över

Färskmalda kaffebönor är grunden för gott bryggkaffe.

■ FreshOne

Tack vare vår förfinade teknik kommer kaffekvaliten

Lösningen för en kopp gott färskbryggt kaffe med endast

verkligen till sin rätt i FreshBrew-automaterna.

en knapptryckning: FreshOne. Utrustad med en stor

Bravilor Bonamat har även sett till att apparaten är

behållare för malt kaffe och försedd med ett separat utlopp

enkel att använda och underhålla. Fresh brew-serien

för hett vatten.Tack vare inställningsmöjligheter för styrka

är en fröjd för ögat, tack vare de snygga formerna och

och volym, brygger du en koppa kaffe helt i din smak.

ljuseffekterna.

Fresh brew: smaken av kvalitet
• Fem standard lysdiodsfärger och en valfri
inställningsbar färg
• Individuella inställningsmöjligheter
• Litet underhåll: automatiskt avkalkningsprogram
• Unikt system för hett vatten: mindre känsligt för
kalkbeläggningar
• Avkalkningssignal
• Indikator för full sumpbehållare
• Inskjutbar droppbricka för kannservering
• Total- och dagräknare

Den genomskinliga

• Knapp för kopp, mugg eller (termos)kanna

bönbehållaren ovanpå
FreshGround ökar upplevelsen
av färskbryggt kaffe.

FRESH BREW

■ FreshMore (XL)

■ FreshGround (XL)

Oavsett om du vill ha en kopp färskt bryggkaffe eller till

Gott kaffe från färskmalda bönor när som helst på dagen.

exempel en härlig cappuccino, café au lait eller moccachino.

Denna modell förstärker upplevelsen av färskhet tack vare den

FreshMore erbjuder ett brett utbud av kaffedrycker.

genomskinliga behållaren med kaffebönor ovanpå automaten

Därutöver kan du välja choklad eller hett vatten.

och kvarnen som mal bönorna till varje kopp. Med ungefär 2,8

Denna automat, med styrkereglering för kaffe och knapp

kg bönor kan du brygga mycket kaffe. Dessutom kan du få

för att tillsätta mjölk, är ett tillskott på alla arbetsplatser.

olika kaffevarianter, choklad och hett vatten. Den optimala

FreshMore har, förutom behållare för malet

kaffeupplevelsen skapar FreshGround med styrkeregleringen,

kaffe, två eller tre behållare för instantprodukter beroende

knappen för att tillsätta mjölk och andra individuella

på modell. XL-modellen har flera eller större behållare för

inställningsmöjligheter.

ett ännu större dryckesutbud och en knapp

FreshGround är utrustad med 2 behållare

för att tillsätta socker i kaffet.

för instantprodukter. Med XL-modellen
väljer du fler eller större behållare. Även
denna modell har en extra knapp för att
tillsätta socker i ditt kaffe.

Din fresh brew-automat blir

Fördel med tydlighet:

ännu personligare med den

platsen för koppen belyses

inställbara lysdiodsbelysningen.

när dryckesval har gjorts.

Anpassa atmosfären efter din

En ljussignal anger att

egen smak.

drycken är klar.

Smaken av kvalitet, världen över

FRESH BREW

FreshOne

Drycker

Antal behållare
Färskbryggt kaffe
Färskbryggd mocca
Espresso, instant
Cappuccino färskbryggd
Cappuccino, instant
Choklad
Espressochoc
Café au lait
Moccachino
Kaffeinfritt
Te
Soppa
Mjölk
Socker
Hett vatten
Kallt vatten

Technische details

Kapacitet per timme
Färskbryggt kaffe
Instantdrycker
Tillagningstid (kopp)
Färskbryggt kaffe
Instantdrycker
Behållarvolym (liter)
Färskbryggt kaffe / bönor
Instantdrycker
Tapphöjd
Kopp
Kanna
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz
Mått (b x d x h) mm
Vattenanslutning
*FreshGround (XL) = 2,8 kg bönbehållare
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330

420

FreshMore XL /
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510

ca. 160 koppar
-

ca. 160/140 koppar
ca. 240 koppar

ca. 160 koppar
ca. 240 koppar

ca. 160/140 koppar
ca. 240 koppar

ca. 25 sekunder
-

ca. 25 sekunder
ca. 11 sekunder

ca. 25 sekunder
ca. 11 sekunder

ca. 25 sekunder
ca. 11 sekunder

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

Tillval
• Specialdesignat underskåp
• Myntmekanism

Din Bravilor Bonamat återförsäljare

• Modell med kallt vatten

Vi rekommenderar
• Bravilor Bonamat filterrullar
• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning
• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring
www.bonamat.se

Smaken av kvalitet, världen över

Ändringar förbehållna 904.032.005

• Egen profilering möjlig på begäran

