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Ren nytelse!
Esprecious er en helautomatisk espressomaskin fra Bravilor 

Bonamat. Alle kaffespesialiteter brygges med nykvernede 

kaffebønner. Esprecious leveres i ulike modeller og kan 

utvides med forskjellig tilbehør for å oppfylle dine ønsker.

Kvalitet
Det perfekte grunnlaget for alle kaffespesialiteter er godt 

tilberedt espresso. Derfor bruker Bravilor Bonamat kun de 

beste, sterkeste og mest holdbare materialene til Esprecious. 

Den horisontale bryggedelen sørger for en optimal brygge-

prosess og bidrar til smaken, selvsagt i kombinasjon med 

de kaffebønnene du velger. Den patenterte bryggedelen er 

en garanti for god kvalitet. Dessuten sørger kvernene med 

keramiske kniver for at kaffebønnene blir perfekt kvernet, 

med den ønskede fine eller grove malingsgraden.

Innstillinger
Utvalget av standarddrikker er nøye sammensatt. Hver 

drikk kan selvsagt tilpasses etter eget ønske. Velg ulike 

innstillinger på blant annet kontakttid, mengde kaffe/vann, 

forfukting, malingsgrad og størrelse på kopp/krus/kanne.

n	 Egenskaper Esprecious
• Brukervennlig touchscreen for enkel betjening

• Bean-to-cup: brygging med nykvernede kaffebønner

• Dobbelt utløp for servering av to kopper samtidig

• Automatisk skylleprogram som sikrer kvaliteten på hver 

 eneste kopp kaffe

• Separat varmtvannsutløp

• Unikt varmtvannssystem for å redusere smuss og 

 kalkdannelse

• Brukervennlig og krever enkelt vedlikehold

Esprecious leveres i forskjellige modeller; med enkel eller 

delt bønnebeholder for to typer kaffebønner. Dessuten har 

Esprecious én eller to beholdere til topping og/eller kakao.

Kaffespesialiteter med fersk melk
Esprecious 2.5 er spesielt utviklet for vår nye ferskmelks-

løsning. Esprecious 11L og 21L kan enkelt kobles direkte til 

ferskmelksløsningen uten ekstra tilbehør. Alle melkebaserte 

drikker tilberedes med fersk melk fra ferskmelksystemet. 

Begge modellene har også en stor beholder for sjokolade.
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Hygiene
Hygienen er selvsagt ekstra viktig når man bruker fersk melk. 

Bravilor Bonamat har gjort at service og vedlikehold kan 

utføres så enkelt som mulig. Det automatiske skylleprogrammet 

til ferskmelksløsningen sørger for at melkeslangene og 

melkeskummeren skylles rene med jevne mellomrom. 

Kvaliteten på smak og aroma vil derfor ivaretas konstant. 

Avløp anbefales av hensyn til hygienen.

Fire 1-liters kartonger
Ferskmelksløsningen har plass til fire 1-liters kartonger. En kartong 

kobles til om gangen og de tre andre kan lagres. Hvis forbruket av 

fersk melk er høyt, kan melkekartongene erstattes av en beholder 

som rommer 7 liter. Man slipper da stadig å bytte kartong.

Ferskmelksløsning

Ferskmelksløsning
Ferskmelksløsningen til Bravilor Bonamat er spesielt utviklet til Esprecious. Avkjølingssystemet sikrer 

at temperaturen på melken holder konstant 4°C. Skummeren i Esprecious sørger for at det lages luftig 

melkeskum. En roterende prosess med fersk kald melk, damp og luft sørger for perfekt smak og skumlag. 

Den store fordelen ved ferskmelksløsningen er at den kontrolleres direkte ved hjelp av touchscreenen på 

kaffemaskinen. De daglige skylle- og rengjøringsrutinene vises også via touchscreenen. Stadig flere ønsker 

å nyte kaffen, og fersk melk bidrar i høyeste grad til en enestående smaksopplevelse!

n	 Egenskaper 
 ferskmelksløsning
• Rommer fire 1-liters kartonger melk

• Ved høyt forbruk kan beholder som rommer 

 7 liter benyttes

• Konstant mengde melk og konstant temperatur

• Programmering foregår via kaffemaskinens 

 touchscreen

• Lett og luftig skum takket være riktig forhold 

 mellom damp, luft og melk

• Eget utløp for fersk melk

• NSF-sertifisering; høy kvalitets- 

 standard for hygiene
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Esprecious 12 med 1 bønnebeholder
og 2 instantbeholdere

Esprecious 22 med delt bønnebeholder
og 2 instantbeholdere

Flere modeller av Esprecious | ombyggingskit
I tillegg til modellene som er utviklet for ferskmelksløsningen, finnes også modeller hvor man 

som tidligere tilsetter sjokolade/melkepulver fra instantbeholder (Esprecious 2.5 12 og 22). 

De nye Esprecious 2.5 12 og 22 er begge klargjort for ferskmelksløsningen slik at dette kan 

kobles til senere. Alt som da trengs er et ombyggingskit (stor beholder for sjokolade kan erstatte 

beholderen for topping, den må kjøpes i tillegg). Ved hjelp av ombyggingskitet kan en servicemontør 

enkelt koble Esprecious til ferskmelksløsningen, og alle drikker som inneholder melk vil bli tilberedt 

med fersk melk.

Energibesparende
Esprecious er laget av slitesterke materialer og utviklet for 

å oppfylle de høye standardene til Bravilor Bonamat for 

energieffektivitet. Den isolerte vannvarmeren sikrer at det 

oppvarmede vannet holder seg varmt lenge uten å bruke 

ekstra energi.

Maskinen har energiklassifisering A i henhold til industri-

standarden EVA-EMP3.0B (protokoll for energiforbruk). 

I tillegg kan maskinen innstilles på eco-modus for å 

minimalisere energiforbruket når maskinen ikke er i bruk.



Kan utvides etter behov
I tillegg til maskinene tilbyr Bravilor Bonamat praktisk 

tilbehør:

• Transparent beholder på 7 liter

• WHK koppvarmer

• Betalingssystemer; Esprecious er MDB-klar

• Stor bønnebeholder; ideell ved stort forbruk

• Underskap med plass til stor avfallsbøtte og nødvendig 

 tilbehør som for eksempel kopper og ingredienser

• Avfallstrakt; brukes i kombinasjon med for eksempel 

 en stor avfallsbøtte i underskapet

Vi anbefaler
• Bravilor Bonamat BSRS 200 vannfiltersystem 

 for minimalisering av kalkdannelse

• Bravilor Bonamat espresso rensetabletter 

 for rengjøring av bryggedelen

• Bravilor Bonamat Renegite for avkalking 

 av varmtvannssystemene

• Bravilor Bonamat Cleaner for rengjøring

• Rinza rensetabletter for rengjøring av FreshMilk

Esprecious som verktøy 
til markedsføring
Farge-touchscreen til Esprecious er ideell til 

markedsføring. Egne bilder av drikker, bakgrunner 

og skjermsparer kan enkelt importeres via et SD-kort.

Du kan bruke Esprecious som et verktøy til 

kommunikasjon og markedsføring for ditt (kaffe)

merke.

Stemningsfull belysning
Den fargerike LED-belysningen rundt det sorte 

glasspanelet gir Esprecious en egen stil.

Du kan selv velge farge og lysstyrken kan justeres.

Ferskmelksløsning med beholder på 7 liter
Ferskmelksløsning med Esprecious 21L
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Total cost of ownership (TCO) for Bravilor Bonamat er 

ingen tilfeldig USP. Maskinene er pålitelige, holdbare og 

har svært høy kvalitet. Esprecious og ferskmelksløsningen 

produseres i Nederland. Bravilor Bonamat har en egen, 

svært avansert maskinpark. Her foregår metallbearbeiding, 

montering og kvalitetskontroll. Slik har vi full kontroll over 

kvaliteten på våre produkter. De oppfyller derfor våre egne 

strenge kvalitetsstandarder, som ofte overstiger de fastsatte 

internasjonale retningslinjer.
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Din Bonamat forhandler

Kaffesmaker Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 12 Esprecious 22
Café crème • • • •
Café au lait • • • •
Cappuccino • • • •
Espresso • • • •
Espreschoc • • • •
Espressochoc • • • •
Latte macchiato • • • •
Moccachino • • • •
Sjokolade • • • •
Sjokolade med melk • • • •
Melk • • • •
Varmt vann • • • •

 
• Disse drikkene kan velges som standard.
Merk! L-versjonene tilbereder melkeholdige drikker med fersk melk fra ferskmelksløsningen istedenfor topping (melkepulver).
Med en delt bønnebeholder kan du for hver drikke angi hvilken type kaffebønner du ønsker å bruke.

Tekniske detaljer Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 12 Esprecious 22
Kapasitet bønnebeholder 1x1,4 kg 2x0,7 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg
Kapasitet instantbeholder(e) 1x3,2 l 1x3,2 l 2x1,3 l 2x1,3 l
Antall kverner 1 2 1 2
Vanntilkobling Ja Ja Ja Ja
Vannavløp Ja Ja Nei Nei
Vanntrykk Min. 2 bar! Min. 1 bar

Strømstyrke1

— Esprecious
— Ferskmelksløsning
— Esprecious eller Ferskmelksløsning1

230V~ 50/60Hz 2250W
230V~ 50/60Hz 1650W
230V~ 50/60Hz max. 2300W

230V~ 50/60Hz 2250W
—
—

Dimensjoner (bxdxh) mm
— Esprecious
— Ferskmelksløsning
— Esprecious eller Ferskmelksløsning

330x570x660 mm 
240x460x630 mm
570-620x570x660 mm

330x570x660 mm
—
—

Kapasitet per time
— Espresso 40 cc
— Café crème 120 cc
— Instant 120 cc
— Fersk melk 120 cc
— Varmt vann 150 cc

ca. 3,3 l (83 kopper) ca. 33 sec. per kopp
ca. 8,75 l (73 kopper) ca. 50 sec. per kopp
ca. 30 l (250 kopper) ca. 15 sec. per kopp
ca. 23 l (192 kopper) ca. 19 sec. per kopp
ca. 30 l (200 kopper) ca. 14 sec. per kopp

Tappehøyde kaffe 60-130 mm (kan justeres manuelt)
Tappehøyde varmt vann 135 mm

 
1 Esprecious og ferskmelksløsningen kan effektreguleres.


