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En ren njutning!
Esprecious är en helautomatisk espressomaskin från 

Bravilor Bonamat. Alla kaffespecialiteter bereds av hela, 

färskmalda bönor. Esprecious finns i flera olika modeller och 

kan kompletteras med olika tillbehör för att uppfylla dina 

specifika önskemål.

Kvalitet
Grunden till alla kaffespecialiteter är en perfekt espresso. 

Bravilor Bonamat har därför bara använt högvärdiga, 

starka och hållbara material till Esprecious. Den horisontala 

bryggaren ger bästa möjliga extraktion av kaffet. 

I kombination med ditt personliga val av kaffebönor, bidrar 

det till den utsökta smaken. Den patenterade bryggenheten 

borgar för hög kvalitet. Kvarnen med keramiska malskivor 

mal kaffebönorna på bästa möjliga sätt. Malningsgraden kan 

justeras; grov eller fin malning.

Inställningar
De vanligaste kaffespecialiteterna har sammanställts 

omsorgsfullt åt dig. Självklart kan du också anpassa alla 

drycker efter egen smak. Du kan till exempel ändra på 

saker såsom: kontakttid, kaffe/vatten-förhållande, pre-wet, 

malningsgrad och storlek på kopp/mugg/kanna.

n	 Egenskaper Esprecious
• Användarvänlig: intuitiv pekskärm

• Bean-to-cup: kaffe av hela, färska bönor

• Dubbelt utlopp kan servera två drycker samtidigt

• Automatiskt sköljsystem förbättrar kvaliteten i koppen

• Separat utlopp för hett vatten

• Unikt hetvattensystem minimerar kalkbeläggning, 

 resultat: mindre underhåll

• Enkel service och lite underhåll

Esprecious finns i flera olika modeller; med en hel eller 

delad bönbehållare för två sorters kaffebönor. Dessutom har 

Esprecious en eller två behållare för t.ex. topping och/eller 

choklad.

Kaffespecialiteter med färsk mjölk
Esprecious 11L och Esprecious 21L använder färsk mjölk. 

Esprecious L styr mjölkskummaren direkt. På så sätt kan man 

bereda drycker som cappuccino och latte med färsk mjölk. 

Bägge modellerna har också en stor behållare för choklad 

för att servera exempelvis varm choklad.
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Hygien
Om du väljer att använda färsk mjölk är hygienen extra viktig. 

Bravilor Bonamat har sett till att service och underhåll är så enkelt 

som möjligt. Det automatiska sköljprogrammet i FreshMilk gör att 

mjölkslangarna och skummare regelbundet sköljs. På så sätt är 

in-cup-kvaliteten kontinuerligt hög och smaken på din dryck 

konstant. Av hygienska skäl är ett utlopp obligatoriskt.

6 literpaket
FreshMilk har plats för 6 literpaket mjölk. Du ansluter ett paket i 

taget och har de övriga fem på lager. Kylskåpets temperatur är 

standard 4ºC. Om FreshMilk används mycket, kan du välja till en 

mjölkbehållare. Behållaren rymmer 7 liter färsk mjölk. Då behöver 

du inte byta paket hela tiden.

FreshMilk
mjölkskummare

FreshMilk
Bravilor Bonamats mjölkskummare har specialutvecklats för Esprecious espressomaskin. FreshMilk 

håller hela tiden den färska mjölken kyld (4°C). Skummaren i Esprecious skapar ett härligt, luftigt 

mjölkskum. En roterande process med färsk kall mjölk, ånga och luft leder till utsökt smak och perfekt 

skum. Den största fördelen med FreshMilk är att den styrs direkt från Esprecious’ pekskärm. 

De dagliga skölj- och rengöringsprocesserna styrs också via pekskärmen (visuellt och akustiskt). Allt 

fler människor vill dricka gott, färskt kaffe, och färsk mjölk bidrar verkligen till att öka smakupplevelsen.

n	 Egenskaper FreshMilk
• Rymmer sig för 6 literpaket mjölk

• Lämpar sig för storförbrukning tack vare 

 7-litersbehållare

• Konstant: alltid samma mängd mjölk och samma 

 temperatur

• Programmering via pekskärmsmeny

• Lätt och luftigt skum tack vare rätt proportioner 

 mjölk, ånga och luft

• Separat utlopp för mjölk

• NSF-certifiering; hög kvalitetsstandard 

 angående hygien

• Låsbar med två lås



Smaken av kvalitet, världen över

Esprecious 12 med 1 bönbehållare
och 2 behållare för instantprodukter

Esprecious 11 med 1 bönbehållare
och 1 behållare för instantprodukter

Esprecious 22 med delad bönbehållare
och 2 behållare för instantprodukter

Esprecious espressomaskin | flera olika modeller
Esprecious finns också med mjölkpulver i stället för färsk mjölk. Om maskinen inte används dagligen, 

kan det vara värt att överväga detta alternativ. Om du vid ett senare tillfälle skulle vilja skaffa FreshMilk, 

behöver du bara ett ombyggnadskit. Med ombyggnadskitet kan en servicemontör enkelt koppla till 

en FreshMilk. Behållaren för mjölkpulver blir då överlödig, men utrymmet kan användas till en stor 

chokladbehållare. Alla drycker som innehåller mjölk kommer nu att beredas med färsk mjölk via mjölk-

skummaren.

Energisnål
Esprecious är tillverkad av hållbara material och uppfyller 

alla Bravilor Bonamats stränga energikrav. Den välisolerade 

varmvattenberedaren håller vattnet hett länge utan att det 

drar extra energi.

Maskinen tillhör energiklass A enligt industristandard 

EVA-EMP3.0B (protokoll för energikonsumtion). Dessutom 

kan maskinen ställas in på eco-funktion för att minimera 

energiförbrukningen när den inte är i drift.

Smart programvara
Esprecious’ programvara registrerar dagligt antal serveringar 

och totalt antal serveringar. Dessa data kan enkelt exporteras 

till en dator eller läsas av online på håll (telemetri) med hjälp 

av ett modem. På så sätt vet du precis hur många drycker 

som serveras. Perfekt för kundanalys.

Beställningar, service- och underhåll kan anpassas efter 

resultaten. Du kan till exempel analysera hur många drycker 

som har serverats och vilka dryckesalternativ som är mest 

populära.



Kan utökas om så önskas
Bravilor Bonamat har också praktiska tillbehör:

• Transparent 7-litersbehållare.

• WHK koppvärmare.

• Betalningssystem; Esprecious är MDB-ready.

• Telemetri; Esprecious är MDB-ready.

• Förhöjd bönbehållare; idealisk för storförbrukning.

• Svart underskåp: för exempelvis mjölk och socker eller 

 för sumpgenomföring för större kapacitet.

• Sumpgenomföring; kan exempelvis användas som 

 anslutning till en stor avfallsbehållare i underskåpet.

Vi rekommenderar
• Bravilor Bonamat BSRS 200 vattenfiltersystem för att 

 minimera kalkbeläggningar.

• Bravilor Bonamat espresso rengöringstabletter för 

 rengöring av bryggenheten.

• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning av 

 hetvattensystemet.

• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring.

• Rinza rengöringstabletter för rengöring av FreshMilk.

Esprecious som 
marknadsföringsverktyg
Esprecious’ fullfärg pekskärm lämpar sig utmärkt 

till marknadsföring. Egna bilder av drycker, 

bakgrundsbilder och en skärmsläckare kan enkelt 

importeras via ett SD-kort. På så sätt kan du 

använda din Esprecious som marknadsförings- och 

kommunikationsmedel för att göra reklam för ditt 

(kaffe)märke.

Stämningsfull belysning
Den färgglada LED-belysningen runt den svarta 

glaspanelen ger Esprecious en speciell utstrålning. 

Du kan själv välja färg och intensiteten kan också 

justeras.

FreshMilk mjölkskummare
med 7-litersbehållare FreshMilk mjölkskummare med Esprecious 21L
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Din Bravilor Bonamat-återförsäljare På Bravilor Bonamat är den totala ägandekostnaden 

(Total Cost of Ownership) inte en grundlös USP. 

Maskinerna är pålitliga, hållbara och av mycket 

hög kvalitet. Esprecious och FreshMilk tillverkas 

i Nederländerna. Bravilor Bonamat har en egen, 

ultramodern tillverkning. Här utförs metallarbete, 

montering och kvalitetskontroll. På så sätt har vi 

fullständig kontroll över kvaliteten på våra produkter. 

De uppfyller naturligtvis våra strikta kvalitetsnormer, 

som ofta ligger högre än de internationella direktiven.

Kaffesmaker Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 22
Kaffe crème • • • • •
Café au lait • • • • •
Cappuccino • • • • •
Espresso • • • • •
Espreschoc • • • •
Espressochoc • • • •
Latte macchiato • • • • •
Moccachino • • • •
Varm choklad • • • •
Varm choklad med mjölk • • • •
Mjölk • • • • •
Hett vatten • • • • •

 
• Välj bland dessa standarddrycker.
OBS! L-versionerna bereder drycker som innehåller mjölk med färsk mjölk från FreshMilk istället för med mjölkpulver.
Om dubbel bönbehållare används, kan du välja vilken kaffeböna som ska användas.

Tekniska uppgifter Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 22
Storlek bönbehållare 1x1,4 kg 2x0,7 kg 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg
Storlek instantbehållare 1x3,2 L 1x3,2 L 1x3,2 L 2x1,3 L 2x1,3 L
Antal kvarnar 1 2 1 1 2
Vattenanslutning ja ja ja ja ja
Vattenutlopp ja ja nej nej nej
Rekommenderat vattentryck min. 2 bar! min. 1 bar

Nätanslutning1

— Esprecious
— FreshMilk
— Esprecious och FreshMilk1

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

230V~ 50/60Hz 2250W
—
—

Mått (bxdxh)
— Esprecious
— FreshMilk
— Esprecious och FreshMilk

330x570x660 mm 
240x460x630 mm
570-620x570x660 mm

330x570x660 mm
—
—

Kapacitet per timme
— Espresso 40 cc
— Kaffe 120 cc
— Instant 120 cc
— Mjölk 120 cc
— Hett vatten 150 cc

ca. 3,3 L (83 koppar) ca. 33 sek. per kopp
ca. 8,75 L (73 koppar) ca. 50 sek. per kopp
ca. 30 L (250 koppar) ca. 15 sek. per kopp
ca. 23 L (192 koppar) ca. 19 sek. per kopp
ca. 30 L (200 muggar) ca. 14 sek. per mugg

Tapphöjd för kaffe 60-130 mm (reglerbar för hand)
Kranhöjd för hett vatten 135 mm

 
1 En Esprecious och en FreshMilk kan anslutas till en grupp. Det är standardinställningen.


