Espressomachines

Sego
Compacte bean-to-cup machine voor de ultieme koffiebeleving.

Alle koffiespecialiteiten worden met versgemalen koffiebonen bereid.
Bovendien voorziet de Sego L melkkoffies van een vers opgeschuimde melklaag.

www.bravilor.com

Puur genieten!
De Sego is een volautomatische espressomachine.
U geniet dus van de praktische voordelen van een
volautomaat, zoals: duidelijke touchscreen-bediening,
snelle bereiding en constant dezelfde kwaliteit koffie.
Daarnaast zorgen de professionele Bravilor Bonamat
componenten van de espressomachine voor de
optimale bereiding van uw espresso.
Alle koffiespecialiteiten worden met versgemalen
koffiebonen bereid. De grinder met rvs-maalschijven
zorgt voor de gewenste koffiemaling (grof tot fijn),
aansluitend brengt de CIRCO-brewer de volle aroma’s
tot leven dankzij de juist extractie en zettijd.
De Sego L maakt melkkoffies, zoals een cappuccino,
zelfs met vers opgeschuimde melk: de ultieme
koffiebeleving!

Uitgebreid menu met 30 dranken
Bravilor Bonamat heeft met zorg de meest
voorkomende koffiespecialiteiten voor u geselecteerd,
samengesteld en voorgeprogrammeerd. U kunt de
machine dus snel aansluiten en in gebruik nemen.
Het assortiment aan dranken is afhankelijk van de
gekozen ingrediënten. In de meeste gevallen wordt
voor cacao, topping (melkpoeder) en/of verse melk
gekozen. Het standaard programma bestaat dan uit:
ristretto, espresso, americano, koffie crème, chocolade,
espresso-choc, espreschoc, cappuccino, cappuccino
dark, caffè latte, wiener melange, latte macchiato,
chocolade deluxe en melk. Uiteraard biedt de Sego ook
heet water voor thee of soep.

De dranken kunnen naar wens worden aangepast.
Denk aan instellingen, zoals: koffiemaling, koffiesterkte,
watertemperatuur, pre-wet, contacttijd en kopgrootte.
Met slechts een paar drukken op het touchscreen is
een instelling aangepast.

Past in elke omgeving
De Sego is voor veel locaties geschikt. Dankzij de
smalle footprint van 31 cm, de snelle en constante
bereiding is de Sego een geschikte koffiemachine
voor op kantoor. Maar ook in selfservice-omgevingen,
zoals in een wachtkamer of showroom bij middenen kleinbedrijf, is de Sego een graag geziene
koffievoorziening.
De Sego is beschikbaar in diverse uitvoeringen mét
en zonder melkkoelkast. Bovendien kan de machine
worden uitgebreid met accessoires om het algemeen
onderhoud tot een minimum te beperken.
Een mooie bijkomstigheid: wanneer de Sego enige tijd
niet wordt gebruikt, gaat de machine automatisch in de
energiespaarstand.

Sego in een notendop
•
•
•
•
•

Bean-to-cup: versgemalen koffiebonen
Eenvoudig in gebruik dankzij intuïtief touchscreen
Installeren gaat snel en makkelijk
Smalle en compacte maatvoering
Duurzame materialen zorgen voor een lange en
betrouwbare werking
• Service- en onderhoudsvriendelijk
• Geïntegreerd stoomsysteem zorgt voor vers
opgeschuimde melk (geldt alleen voor L-modellen)

Sego L met melkkoelkast

Sego L zonder melkkoelkast

Sego 12

Sego 11L

Sego 12L

• 1 canister voor koffiebonen.
• 2 canisters voor instant
ingrediënten, zoals cacao en
topping.

• 1 canister voor koffiebonen.
• 1 canister voor een instant
ingrediënt, zoals cacao.
• Geïntegreerd melksysteem voor
de verse melk (stoomboiler en
melkopschuimer).

• 1 canister voor koffiebonen.
• 2 canisters voor instant
ingrediënten.
• Geïntegreerd melksysteem voor
de verse melk (stoomboiler en
melkopschuimer).

Service en onderhoud: zo eenvoudig mogelijk
De Sego is onderhoudsvriendelijk; het touchscreen communiceert de schoonmaakwerkzaamheden automatisch.
De instructies verschijnen in beeld, bijvoorbeeld wanneer de afvalbak of lekbak geleegd moet worden en ontkalking
gewenst is.
Daarnaast heeft Bravilor Bonamat een aantal essentiële componenten in huis uitgedacht, ontwikkeld en gepatenteerd.
Zo minimaliseert het unieke heetwatersysteem de kalkaanslag en is de CIRCO-brewer eenvoudig te verwijderen en
demonteren voor reiniging.
Bovendien heeft Bravilor Bonamat voor de Sego L het clean-in-place reinigingssysteem ontwikkeld. Dit systeem
waarborgt de melkhygiëne. Tien minuten na elke melkkoffie spoelt de Sego L het melksysteem automatisch schoon
met water. Het unieke zelfreinigingssysteem zorgt ervoor dat onderdelen, zoals de melkslangen en melkopschuimer,
nooit handmatig schoongemaakt hoeven te worden.

Sego 12

Sego als verse melk oplossing
1.

Optioneel: Sego-melkkoelkast

7.

CIRCO-brewer voor optimale bereiding

2.

Canisters voor instant ingrediënten

8.

Enkele uitloop voor perfecte americano

3.

Canister voor koffiebonen

9.

USB-poort voor o.a. software-updates

4.

Gepatenteerd mixsysteem voorkomt ophoping van
instant ingrediënten

10. Touchscreen met max. 30 drankkeuzes

5.

Geïntegreerde melkopschuimer en stoomboiler

6.

Bravilor Bonamat grinder (niet zichtbaar)
met rvs-maalschijven

Sego 12L met optionele melkkoelkast

11. Taphoogte: 105-135 mm

NFC

Accessoires
De Sego kan naar wens worden uitgebreid.

Connectiviteit
• De Sego kan aan een betaalsysteem worden
gekoppeld. De MDB-serviceset is nodig als ‘brug’
tussen de machine en het online (betaal)systeem.
Uiteraard kan de machine met deze set ook worden
uitgelezen om routing-processen efficiënter te
plannen en machine-downtime omlaag te brengen.
Vraag naar de mogelijkheden.

verhogingstableau

verlaagd lekbakrooster

drainageset

lekbak voor verhogingstableau

MDB-serviceset

afvalbak voor verhogingstableau

kit voor Sego CCC-app

ventilatorkap

Contactloze bediening
• De Sego-app ‘Contactless Coffee Control’ kan
iedereen op zijn/haar smartphone installeren. Met
deze app kunnen medewerkers zelf koffie pakken
zonder de Sego aan te raken.

Meer ruimte voor afval en spoelwater
• Met de verhogingsset kan de Sego meer koffieafval en (spoel)water opvangen. De verhogingsset
bestaat uit een verhogingstableau, een grotere
afvalbak, een grotere lekbak en een verlaagd
lekbakrooster. Met het verlaagde lekbakrooster
wordt de taphoogte 13,5 cm i.p.v. 10,5 cm. De
Sego is met deze set in zijn totaliteit 6 cm hoger.

Waterafvoer
• Met de drainageset kunt u een verhoogde Sego
rechtstreeks op de waterafvoer aansluiten.

Technische specificaties
Sego 12

Sego 11L/12L

melkkoelkast

Inhoud bonencanister

1x1,2 kg

1x1,2 kg

-

Inhoud instantcanister(s)

2x1,3 liter

1x3,2 liter (11L)

-

2x1,3 liter (12L)
Aansluitwaarde

230V~ 50/60Hz 2190W

230V~ 50/60Hz 2190W

230V~ 50/60Hz 115W

Afmeting (bxdxh)

315x450x590 mm

325x535x590 mm

220x455x455 mm

Taphoogte

105-135 mm

105-135 mm

-

Wateraansluiting

ja

ja

-

Waterdruk

min. 1 bar

min. 2 bar

-

Waterafvoer (drainage)

optioneel

optioneel

-

Sego als marketing tool

Branding

De Sego leent zich uitstekend voor merchandising.

Afhankelijk van het gewenste aantal, kan de behuizing
van de Sego worden bestickerd of volledig bedrukt.

Ten eerste kan het full-colour touchscreen voorzien
worden van een gepersonaliseerde screensaver. Ook de
achtergrond en drankafbeeldingen kunnen naar wens
worden vormgegeven.
Dankzij een USB-poort in de deur van de machine
kunnen mediabestanden eenvoudig geïmporteerd en
gekopieerd worden.

www.bravilor.com
Wijzigingen voorbehouden. 904.105.001F

Zo kunt u de Sego inzetten als marketing- en
communicatiemiddel om uw (koffie)merk te promoten.
Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met
Bravilor Bonamat.

