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Esprecious

ESPRESSO



Bean-to-cup
De Esprecious is dé volautomatische espressomachine 

van Bravilor Bonamat. Alle koffiespecialiteiten, zoals 

café crème en café au lait, worden met versgemalen 

koffiebonen bereid; de zogenaamde bean-to-cup methode. 

De Esprecious is beschikbaar in vier modellen en kan 

uitgebreid worden met diverse accessoires om aan al 

uw wensen te voldoen.

Volautomatische machine
Onderzoek wijst uit dat 46% van alle espressomachines 

(wereldwijd verkocht in 2013) volautomatisch zijn*. 

Klanten kiezen een volautomatische machine boven 

een traditionele espressomachine vanwege de constant 

perfecte smaak en snelheid. Daarnaast neemt de 

machine weinig ruimte in beslag. Bovendien zijn service 

en onderhoud veel eenvoudiger en kunnen deze via de 

voorkant worden uitgevoerd. Kortom: volautomatische 

machines bieden veel voordelen!

Krachtige prestatie
Tijdens het bereidingsproces van de espresso moet de 

machine een krachtige prestatie leveren. Daarom zijn 

voor de Esprecious alleen de beste, sterkste en meest 

duurzame materialen gebruikt, zoals rvs.

* Euromonitor.

n	 Kenmerken
• Intuïtief touchscreen voor eenvoudig gebruik.

• Dubbele uitloop om twee warme dranken tegelijk 
 te bereiden.

• Geschikt voor alle koffiebonen (incl. decafé).

• Automatisch spoelprogramma voor een hogere 
 in-cup kwaliteit (betere smaakbeleving).

• Dag-/totaaltellerstand uitlezen en naar een 
 spreadsheetprogramma exporteren.

• Aparte heetwateruitloop voor thee en soep.

• Uniek heetwatersysteem dat kalkaanslag 
 minimaliseert.

• Beeld en geluid importeren voor advertentie/ 
 communicatie-doeleinden op het touchscreen.

n	 Extra’s
• Betaalsysteem (muntmechanisme).

• Verhoogd bonencanister voor 2,4 kg bonen.

• Afvaltrechter om een doorvoer mogelijk te maken 
 naar bijv. een grotere afvalbak in de onderkast.

• Onderkast voor benodigdheden zoals melk- en 
 suikerzakjes of om extra ruimte te creëren voor 
 een afvalbak (via afvaltrechter).
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n	 Meten is weten
De Esprecious registreert de dag- en totaaltellerstand. Deze data kan eenvoudig naar 

een computer geëxporteerd worden. Ideaal voor klantanalyses! Bestellingen, service- 

en onderhoudsbeurten kunnen hier gelijk op afgestemd worden. Zo kunt u, bijvoorbeeld, 

nagaan hoeveel dranken er genuttigd worden en welke dranken het populairst zijn.

n	 Hoogstaande technologie
De horizontale brewer van de Esprecious zorgt voor de extractie en draagt bij aan de 

perfecte smaak, samen met de keuze van uw koffieboon. De gepatenteerde duurzame 

onderdelen van de brewer garanderen kwaliteit. Daarnaast zorgen de grinder(s) met 

keramische schijven ervoor dat de koffiebonen optimaal worden gemalen.

Een perfecte espresso bereiden kost tijd.

Geniet van het voordeel van 
de dubbele uitloop én serveer twee 

kopjes espresso in 33 seconden!

n	 Pay-per-cup systeem
Bravilor Bonamat biedt ook accessoires om de 

Esprecious aan betaalsystemen te koppelen. 

Onze betaalsystemen voldoen aan het MDB-

protocol van vendingmachines.

Energiezuinig
De Esprecious is van duurzame materialen gemaakt en 

ontwikkeld om aan de strenge energie-eisen van Bravilor 

Bonamat te voldoen. Zo houdt de goed geïsoleerde water-

boiler het water lang warm zonder extra energie te verbruiken.

De machine zelf is gekwalificeerd met energieklasse A volgens 

de industriestandaard EVA-EMP3.0B (energy consumption 

protocol). Bovendien kan de machine ingesteld worden op 

de eco-mode om energieverbruik buiten kantoortijden te 

minimaliseren.

Esprecious als marketingtool
De Esprecious kan video’s (met geluid) en diavoorstellingen 

afspelen en afbeeldingen tonen op het touchscreen om 

bijvoorbeeld uw (koffie)merk te promoten.

Kortom, u kunt de Esprecious inzetten als marketing- en 

communicatiemiddel; gebruik het full-colour touchscreen 

als billboard. Mediabestanden kunnen eenvoudig via een 

SD-kaart geïmporteerd worden. Neem voor meer informatie 

en exacte specificaties contact op met Bravilor Bonamat.
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Om uw systeem optimaal te laten functioneren, 

adviseren wij:

• Bravilor Bonamat BSRS 200 filtersysteem.

• Bravilor Bonamat espresso reinigingstabletten 

voor het reinigen van de brewer.

• Bravilor Bonamat Renegite voor het ontkalken 

van het heetwatersysteem.

• Bravilor Bonamat Cleaner voor het schoonmaken.

www.bravilor.com

Uw Bravilor Bonamat dealer

Technische details Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 21 Esprecious 22

Canisterinhoud

Koffiebonen 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg 2x0,7 kg

Instant 1x3,2 L 2x1,3 L 1x3,2 L 2x1,3 L

Aantal grinder(s) 1 1 2 2

Uurcapaciteit

Espresso 120-150 koppen (2x40 cc)

Café crème 80-100 koppen (2x125 cc)

Instant 30 L (240 koppen)

Taphoogte koffie 60-130 mm (handmatig in hoogte verstelbaar)

Taphoogte heet water 135 mm

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2250W

Afmeting (bxdxh) 330x570x660 mm
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Model 11, 12, 21 of 22
Afhankelijk van de machine van uw keuze heeft de Esprecious 

een enkel of gesplitst bonencanister. Voor wat betreft de 

instant ingrediënten, wij leveren machines met één en met 

twee canisters voor bijvoorbeeld topping en/of cacao.

De verschillen in een notendop
• Esprecious 21 en 22 

Het gesplitste bonencanister is bedoeld voor twee soorten 

koffiebonen. Deze modellen hebben twee grinders. 

U kunt dus zelf kiezen voor espresso, decafé of gewone 

koffie(bonen). De koffiebonen worden per kop/mok vers-

gemalen voor de perfecte smaak en aroma.

• Esprecious 12 en 22 

Deze modellen hebben twee instantcanisters. Zo kunt u met 

topping en cacao meer koffiespecialiteiten aanbieden zoals 

cappuccino, café crème en warme chocolademelk.

Koffiesmaken & heet water
De Esprecious is niet zomaar een espressomachine. Naast 

espresso, dubbele espresso en café crème bereidt de 

Esprecious ook andere koffiespecialiteiten in verschillende 

grootte, bij twee mokken tot 150 cc per mok. Thee en soep 

zijn eenvoudig te bereiden via de aparte heetwateruitloop. 

De meest voorkomende recepten zijn voorgeprogrammeerd.

Met topping Met topping + cacao

• Café au lait • Café au lait

• Cappuccino • Cappuccino

• Latte macchiato • Latte macchiato

• Melk • Melk

  • Espreschoc

  • Espressochoc

  • Warme chocolademelk

  • Chocolade deluxe

  • Wiener melange


