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Sego

ESPRESSO



Ren nytelse!

Sego er en av de helautomatiske espresso-
maskinene fra Bravilor Bonamat. Alle 
kaffespesialiteter brygges med nykvernede 
kaffebønner. Via touch screenen kan man velge 
mellom opptil 30 ulike drikker. 

Kvalitet

Det perfekte grunnlaget for alle kaffespesialiteter 
er godt tilberedt espresso. Derfor bruker Bravilor 
Bonamat sterke og holdbare materialer til Sego. 
Kvernen med kniver av rustfritt stål sørger for at 
kaffebønnene kvernes akkurat slik man ønsker, 
grovt eller fint — det er opp til deg. Deretter 
sørger den unike roterende bryggeren for en 
optimal bryggeprosess. 

Innstillinger

Standardvalgene i menyen er nøye satt sammen. 
Hver drikk kan selvsagt tilpasses etter eget 
ønske. Man kan forandre disse innstillingene: 
kverningsgrad, forfukting, kontakttid, kaffe/vann-
forhold og koppstørrelse. Det er enkelt å forandre 
en innstilling ved å trykke noen få ganger på 
touch screenen. Ved hjelp av en minnepenn kan 
personlige innstillinger kopieres enkelt og raskt til 
andre Sego-enheter.

■	 Egenskaper Sego

• Bean-to-cup: tilberedning med kaffebønner

• Enkel og rask installasjon

• Enkel å betjene

• Intuitiv touchscreen

• Omfattende meny med opptil 30 valg

• Unik roterende brygger; for enkel demontering 
 og rengjøring (NSF-sertifisert)

Liten og kompakt

Sego passer inn de fleste steder ettersom den 
er så kompakt og tar liten plass. Sego kan også 
brukes uten permanent vanntilkobling ved hjelp av 
en pumpe og vannflaske/-tank.

Sego er utviklet for steder hvor en ordinær trakter 
blir for liten og en stor profesjonell maskin blir for 
stor. Det kan være små kontorer med begrenset 
plass på kjøkkenbenken, venteværelser, mindre 
butikker eller bakeren på hjørnet som vil tilby noe 
ekstra.
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Kaffebønner
Sego har et stilig frontglass hvor 
man kan fylle kaffebønner. Det vises 
da tydelig at hver kopp brygges av 
nykvernede kaffebønner.

Transparente beholdere
Sego har tre låsbare beholdere. 
Siden beholderne er gjennomsiktige, 
ser du umiddelbart om det må fylles 
på ingredienser.

■	 Sego 12

Sego 12 består av: 
1 bønnebeholder og 2 instantbeholdere 
for instantprodukter. Antallet beholdere gjør at man 
kan tilby et bredt utvalg av drikker.

Hvilke drikker som kan tilbys avhenger av hvilke 
ingredienser som brukes. Ofte velges topping 
(melkepulver) og sjokolade.

Med disse instantproduktene og ferske kaffebønner 
kan du blant annet servere følgende drikker: 
café crème, café au lait, cappuccino, espresso, 
espreschoc, americano, latte macchiato, moccachino, 
sjokolade og sjokolade med melk. Du kan selvsagt 
også tilby varmt vann til for eksempel te eller suppe.

Sego går automatisk i energisparemodus når den ikke 
har vært i bruk på en stund.

■	 Enkelt vedlikehold

Touchscreenen viser når maskinen trenger 
vedlikehold. For eksempel når avfallsbeholderen må 
tømmes, når rens bør utføres, og når bryggedelen må 
rengjøres. Det unike varmtvannssystemet reduserer 
smuss og kalkdannelse. Dette sørger selvsagt også 
for mindre vedlikehold.

Vi har også tenkt mye på Segos utseende. Maskinens 
utside er laget av børstet rustfritt stål og er belagt 
med beskyttelse som hindrer fingeravtrykk.

Beholdere for 
instantprodukter

Bønnebeholder

Kraftig kvern

Patentert Bravilor 
Bonamat miksesystem

Patentert 
rotasjonsbrygger

Avfallsbeholder
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www.bonamat.no

Din Bonamat forhandler
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Tekniske detaljer

Sego 12
Kapasitet bønnebeholder 1x1,2 kg
Kapasitet instantbeholdere 2x1,3 l
Kapasitet avfallsbeholder 25 kopper
Kapasitet per time
— Espresso 120-150 kopper (40 ml)
— Café crème 80-100 kopper (125 ml)
— Instant ca. 240 kopper (30 l)
Strømstyrke 230V~ 50/60Hz 2250W
Dimensjoner (bxdxh) 310x464x588 mm
Tappehøyde 106 mm
Vanntilkobling Ja
Vanntrykk Min. 1 bar

Made in Holland

Bravilor Bonamat har en moderne maskinpark i 
Holland. Både hovedkontoret og produksjonslokalene 
er lokalisert i Heerhugowaard, hvor mange av metall-
bearbeidingsprosessene foregår, for eksempel sveising, 
laserskjæring, sliping, formpressing og stansing.

Espressomaskinene er laget av slitesterke materialer. 
I tillegg til avanserte maskiner og dedikerte 
fagarbeidere sikrer dette solide og holdbare produkter 
fra Bravilor Bonamat.

Vårt høye nivå av kvalitetskontroll, samt ambisjonene 
om å være et bærekraftig selskap som tar hensyn 
til miljøet, har gitt oss flere sertifiseringer fra ulike 
internasjonale organisasjoner. 

Hver maskin blir utførlig testet 
før den forlater lageret.

Sego som markedsføringsverktøy

Segos touchscreen egner seg utmerket til 
markedsføring. Ved hjelp av en USB-inngang i 
maskinens dør kan man enkelt laste inn egen 
skjermsparer og bakgrunnsbilde, samt egne bilder 
av ulike drikker.

Vi anbefaler

• Bravilor Bonamat espresso 
 rensetabletter for rengjøring 
 av bryggedelen.

• Bravilor Bonamat Renegite for 
 avkalking av varmtvannssystemene.

• Bravilor Bonamat BSRS 200 
 vannfiltersystem for minimalisering 
 av kalkdannelse.




