■ Seria Mondo
■ Seria Matic
■ Seria TH

Ekspresy przelewowe
Świeża i smaczna kawa

Światowy smak jakości

Swiezosc
Aromat
Smak
■ Seria Mondo
Świeża kawa, oczywiście z ekspresu przelewowego

Mondo 2

firmy Bravilor Bonamat! Szeroka gama maszyn

•

Ekspres może zaparzać kawy wszędzie,
dzięki ręcznego napełniania

•

Sygnał wskazuje czy ekspres już jest
napełniony wodą

•

2 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają
optymalną jakość kawy

umożliwia serwować pysznej kawy szybko i
wszędzie. Stal nierdzewny o wysokiej jakości
i akcenty w kolorze czarny dają współczesny
wygląd. Sygnały LED, koszyk na filtrów papierowych
ze stali nierdzewnej oraz zintegrowane płyty

Mondo Twin

grzewcze powodują, że nasze ekspresy są łatwe

•

Szybko zaparza duże ilości kawy, dzięki
podwójnemu systemowi zaparzającego

•

Ekspres może zaparzać kawy wszędzie,
dzięki ręcznego napełniania

•

Sygnał wskazuje czy ekspres już jest
napełniony wodą

•

4 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają
optymalną jakość kawy

w obsłudze. Serwisowanie nie wymaga dużego
czasu. Sygnały LED wskazują kiedy kawa jest
gotowa oraz kiedy należy odkamienić ekspres.

W ekspresach Mondo i

Samoregulujące płyty

TH napełnienie wody jest

grzewcze. Obie płyty

z przodu maszyny.

grzewcze w HP są

Wygodnie i bezpiecznie!

sterowane niezależnie.

■ Seria Matic

■ Seria TH

Matic 2

TH

•

Ekspres z automatycznym napełnieniem.
Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu

•

Ekspres może zaparzać kawy wszędzie,
dzięki ręcznego napełniania

•

Kawa o stałej jakości dzięki precyzyjnego
dozowania wody

•

Sygnał wskazuje czy ekspres już jest
napełniony wodą

•

2 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają
optymalną jakość kawy

•

Zaparza bezpośrednio do termosu typu
airpot lub do próżniowego kontenera

Matic Twin

THa

•

Szybko zaparza duże ilości kawy, dzięki
podwójnemu systemowi zaparzającego

•

Ekspres z automatycznym napełnieniem.
Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu

•

Ekspres z automatycznym napełnieniem.
Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu

•

Kawa o stałej jakości dzięki precyzyjnego
dozowania wody

•

Kawa o stałej jakości dzięki precyzyjnego
dozowania wody

•

Zaparza bezpośrednio do termosu typu
airpot lub do próżniowego kontenera

•

4 samoregulujące płyty grzewcze zapewniają
optymalną jakość kawy

Termos Airpot Furento

Wszechstronna pod-

oraz próżniowy kontener

stawka Airpot Station.

Advanta są specjalnie

Miejsca dla 2 termosów,

skonstruowane, żeby za-

akcesorie oraz dodatki.

chować optymalną jakość

Idealnie dla funkcjonalnej

kawy przez długi czas.

i atrakcyjnej prezentacji.

Opcje serii Mondo, Matic & TH

Polecamy:

•

Koszyk na filtr do herbaty ze stali nierdzewnej

•

Filtry papierowe Bravilor Bonamat

•

HP: samoregulujące płyty grzewcze

•

Renegite do usuwania kamienia osadowego

•

Konsola do montowania na ścianie (Mondo/Matic)

•

Cleaner do czyszczenia

•

Dostępne również specjalne modele do użytkowania
na statkach (Mondo/Matic)

•

WHK: podgrzewacz do filiżanek

•

Filtr do wody zapewniający optymalnej jakości wody

Dodatkowe opcje dla serii TH
•

Airpot Furento lub termos próżniowy Advanta

•

Wszechstronna podstawka Airpot Station. Miejsca
dla 2 termosów, akcesorie oraz dodatki

•

Ociekacz do Airpotu: utrzymuje w czystości miejsce
podania kawy

Mondo 2

Mondo Twin

Matic 2

Matic Twin

Maksymalna pojemność

2 dzbanków (24 filiżanek)

4 dzbanków (48 filiżanek)

2 dzbanków (24 filiżanek)

4 dzbanków (48 filiżanek)

Wydajność na godzinę 230V

ok. 18 litrów (144 filiżanek) ok. 28 litrów (224 filiżanek) ok. 15 litrów (120 filiżanek) ok. 24 litrów (192 filiżanek)

Wydajność na godzinę 400V
Czas zaparzania 230V
Czas zaparzania 400V
Zasilanie 230V~ 50/60Hz
Zasilanie 400V~ 3N 50/60Hz
Wymiary (sxwxg)

-

ok. 36 litrów (288 filiżanek)

-

ok. 30 litrów (240 filiżanek)

ok. 5 minut / 1 dzbanek

ok. 6 minut / 2 dzbanków

ok. 6 minut / 1 dzbanek

ok. 7 minut / 2 dzbanków

-

ok. 5 minut / 2 dzbanków

-

ok. 6 minut / 2 dzbanków

2140W

3460W

2140W

3460W

-

4280W

-

4280W

195x406x446 mm

404x406x446 mm

195x406x446 mm

404x406x446 mm

1 filiżanka = 0,125 litra, 1 dzbanek = 1,7 litra

Maksymalna pojemność
Wydajność na godzinę
Czas zaparzania
Zasilanie 230V~ 50/60Hz
Wymiary (sxwxg)

TH

THa

2.2 litra

2.2 litra

ok. 19 litrów (152 filiżanek)

ok. 18 litrów (144 filiżanek)

ok. 7 minut / 2.2 litra

ok. 8 minut / 2.2 litra

2310W

2310W

235x406x545 mm

235x406x545 mm

1 litr = 8 filiżanek

Zmiany zastrzeźone
904.010.012

Państwa dealer Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

