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ESPRESSO



Świeżo mielona kawa
Esprecious, to w pełni zautomatyzowany ekspres ciśnieniowy 

do przygotowywania espresso, produkowany przez Bravilor 

Bonamat. Wszystkie specjały kawowe, takie jak kawa z 

kremą czy café au lait są przygotowywane ze świeżo mielonej 

kawy — metoda ta jest znana także jako bean-to-cup (ziarna 

prosto do kubka). Urządzenie Esprecious jest dostępne w 4 

wariantach, wraz z różnymi akcesoriami, które mają na celu 

spełnienie konkretnych wymagań klienta.

W pełni zautomatyzowany
Badania pokazują, że 46% ze sprzedanych na całym świecie w 

2013 roku ekspresów do espresso było urządzeniami w pełni 

automatycznymi*. Wydaje się, że ludzie decydują się na zakup 

w pełni zautomatyzowanego ekspresu, w miejsce urządzenia 

konwencjonalnego, z uwagi na jego zdolność do dostarczania 

kawy o wysokich walorach smakowych w szybki sposób. Takie 

ekspresy zajmują także mniej miejsca. Dodatkowo serwis i 

bieżąca obsługa są łatwiejsze i można je wykonać od frontu. 

Ogółem: ekspresy w pełni zautomatyzowane są łatwe w użyciu 

i obsłudze.

Doskonałe parametry
Idealne espresso musi spełniać pewne normy, szczególnie 

jeśli chodzi o proces parzenia, w którym wymagane jest 

stosowanie wysokiego ciśnienia, intensyfikującego smak. 

Esprecious stworzono z materiałów wysokiej jakości, takich 

jak stal nierdzewna, tak, by ekspres ten spełniał nawet 

najbardziej wygórowane wymagania.

n	 Cechy
• Intuicyjny ekran dotykowy — łatwa obsługa.

• Podwójna wylewka do podawania kawy — serwowanie 

 kawy do 2 filiżanek jednocześnie.

• Można stosować dowolny typ ziaren kawy (w tym 

 bezkofeinowe).

• Automatyczny system płukania, zachowujący stałą jakość 

 podawanej kawy.

• Licznik dzienny/zbiorczy wydanej ilości napojów, dane 

 można importować do arkusza kalkulacyjnego.

• Oddzielna wylewka gorącej wody do herbaty lub zup.

• Unikalny system gorącej wody, redukujący osadzanie się 

 kamienia.

• Opcje importowania plików graficznych, audio i wideo — 

 pozwalają na wyświetlanie reklam na ekranie ekspresu.

n	 Dodatki
• System Pay-per-cup (obsługa wrzutnika monet).

• Wysoki pojemnik mieszczący do 2,4 kg ziaren kawy.

• Kanał zrzutu fusów — zrzut fusów do dużego kosza pod 

 ekspresem.

• Szafka, która pozwala na przechowywanie w niej dużego 

 kosza na odpadki i niezbędnych akcesoriów, takich jak 

 kubki, cukier czy mieszadełka.

* Euromonitor.
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n	 Pomiar vs. Wiedza
Esprecious odnotowuje dane na temat dziennego i całkowitego zużycia kawy. Możesz 

z tego czerpać korzyści, np. poprzez analizowanie ilości serwowanych napojów lub 

określanie które z nich cieszą się największą popularnością. Użyj danych by dostosować 

swoje usługi, na podstawie porównania umowy o zakupie kawy z częstotliwością dostaw 

i skorzystaj z tej unikalnej funkcji.

n	 Technologia — tam gdzie służy najlepiej
Poziomy zaparzacz Esprecious ma ogromny wpływ na smak Twojej kawy, równie duży jak 

dobór odpowiednich ziaren. Opatentowane komponenty urządzenia o najwyższej jakości 

pozwalają na perfekcyjne zmielenie ziaren kawy. Możesz dostosować stopień zmielenia 

kawy odpowiednio do danego napoju.

Przygotowanie dobrego espresso
wymaga czasu.

Skorzystaj z podwójnej wylewki
już teraz — podawaj dwie filiżanki

espresso w 33 sekundy!

n	 System płatności
Bravilor Bonamat dostarcza akcesoria, które 

pozwalają na podłączenie do ekspresu Esprecious 

różnych systemów płatności. Nasze systemy 

płatności są zgodne z protokołem MDB dla 

automatów kawowych.

Oszczędność energii
Esprecious opracowano tak, by spełniał wysokie normy Bravilor 

Bonamat w zakresie wydajności energetycznej oraz jakości 

zastosowanych podzespołów. Izolowany boiler umożliwia 

zapewnienie wysokiej temperatury gorącej wody przez dłuższy 

czas, oszczędzając energię.

Urządzenie jest zgodne z klasą energetyczną A, ustaloną wedle 

normy przemysłowej EVA-EMP3.0B (protokół zużycia energii). 

Dodatkowo, tryb eco pozwala na zminimalizowanie zużycia 

energii poza godzinami pracy.

Esprecious jako narzędzie 
marketingowe
Esprecious oferuje możliwość wyświetlania klipów wideo 

(ze ścieżką audio) czy też obrazów na ekranie, które pozwolą 

np. na promowanie Twojej marki (kawy).

W skrócie: możesz z urządzenia Esprecious korzystać jak 

z narzędzia komunikacyjno-marketingowego, zamieniając 

kolorowy ekran dotykowy w bilbord reklamowy. Pliki można 

w prosty sposób importować z karty SD. Skontaktuj się z 

Bravilor Bonamat, by dowiedzieć się więcej na temat dokładnej 

specyfikacji.
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Aby utrzymać optymalne funkcjonowanie urządzenia, 

zaleca się stosowanie:

• Bravilor Bonamat BSRS 200 System.

• Tabletki czyszczące Bravilor Bonamat, służące do 

czyszczenia zaparzacza.

• Środek Bravilor Bonamat do usuwania kamienia z układu 

gorącej wody.

• Środek czyszczący Bravilor Bonamat.

www.bravilor.com

Dystrybutor Bravilor Bonamat

Dane techniczne Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 21 Esprecious 22

Wielkość pojemników

Ziarna kawy 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg 2x0,7 kg

Produkty instant 1x3,2 litra 2x1,3 litra 1x3,2 litra 2x1,3 litra

Liczba młynków 1 1 2 2

Wydajność na godzinę

Espresso 120-150 filiżanek (2x40 cc)

Kawa z kremą 80-100 filiżanek (2x125 cc)

Instant 30 litra (240 filiżanek)

Wysokość wylewki 60-130 mm (ręcznie regulowana)

Wysokość wylewki z gorącą wodą 135 mm

Zasilanie 230V~ 50/60Hz 2250W

Wymiary (sxgxw) 330x570x660 mm

Podłączenie do wody Tak
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Model 11, 12, 21 lub 22
Zależnie od wybranego modelu, Esprecious posiada 

pojedynczy lub podzielony pojemnik na ziarna. Jeśli chodzi 

o produkty instant, urządzenia dostarczamy z jednym lub 

dwoma pojemnikami, np. na czekoladę i/lub mleko.

Różnice w skrócie
• Esprecious 21 + 22 

Podzielony pojemnik na ziarno oznacza, że można 

stosować 2 typy ziaren w celu zróżnicowania typów 

podawanej kawy. Możesz np. dodać kawę bezkofeinową, 

ziarna espresso lub zwykłe ziarna. Ekspresy te posiadają 

dwa młynki.

• Esprecious 12 + 22 

Modele posiadają 2 pojemniki na produkty instant, 

pozwalające na serwowanie większej ilości smaków kawy. 

Najczęściej stosowane składniki to mleko i czekolada — 

pozwalają na serwowanie specjałów kawowych takich jak 

cappuccino, latte czy gorąca czekolada.

Smaki kawy i gorąca woda
Esprecious to nie tylko ekspres do espresso. Poza espresso, 

podwójnym espresso i kawą z kremą możesz także 

serwować inne specjały kawowe w różnych objętościach, 

sięgających do 2 kubków — 300 ml. Oddzielna wylewka 

gorącej wody do herbaty lub zup. Najczęściej stosowane 

rodzaje napojów są wstępnie zaprogramowane w 

ustawieniach automatu Esprecious.

Z mlekiem Z mlekiem i czekoladą

• Kawa z mlekiem • Kawa z mlekiem

• Cappuccino • Cappuccino

• Latte macchiato • Latte macchiato

• Mleko • Mleko

  • Espreschoc

  • Espressochoc

  • Gorąca czekolada

  • Gorąca czekolada DeLuxe

  • Moccachino


