Espressomachines

Sprso
Deze prachtige bean-to-cup machine is een lust voor het oog

De eenvoud van een consumentenmachine gecombineerd
met de prestaties van een professioneel espressoapparaat.

www.bravilor.com

Ons pronkstuk: Sprso
Op zoek naar de eenvoud van een consumentenmachine met de prestatie van een professioneel
koffieapparaat? Dan is de Sprso precies wat u nodig
heeft. De Sprso is klein, krachtig en stijlvol.
Deze bonenmachine is een echte eyecatcher en
levert perfecte kopjes ristretto, espresso, koffie crème
en americano. Met de optionele melkkoeler maakt
u ook overheerlijke cappuccino's en lattes met vers
opgeschuimde melk.
De Sprso is het perfecte apparaat voor in vergaderruimten, wachtkamers of kleine kantoren. En door zijn
compacte formaat voelt de Sprso zich net zo goed
thuis op het keukenaanrecht.

De Sprso voldoet aan verwachtingen
• Maakt een perfecte espresso van versgemalen
bonen
• Ruime keuze uit koffiespecialiteiten; zelfs nog meer
in combinatie met de optionele melkkoeler
• Bereidt twee koffies tegelijk (ristretto, espresso en
koffie crème)
• Oogverblindende uitstraling dankzij uniek design
• Eenvoudige, intuïtieve interface
• Koffiesterkte, intensiviteit, koffiemaling en kopgrootte
zijn naar wens aan te passen
• Vervaardigd uit robuuste, hoogwaardige materialen:
roestvrij staal en BPA-vrije kunststof
• Eenvoudig bijvullen dankzij het grote, transparante
bonencanister
• Met professionele CIRCO-brewer

• Afneembaar waterreservoir voor handmatig bijvullen
• Extreem laag energieverbruik in stand-by dankzij de
flash heater: minder dan 0,5W

Sprso ademt eenvoud
De eenvoud is terug te zien in de intuïtieve bediening.
De Sprso is zo ontworpen dat elke handeling
vanzelfsprekend voelt. Het gebruik wijst zichzelf uit:
selecteer een koffiespecialiteit uit het drankenaanbod
en kies de gewenste kopgrootte. Ook de koffiesterkte,
intensiviteit en koffiemaling zijn naar eigen voorkeur aan
te passen.
Verwar die eenvoud dus niet met een beperking aan
mogelijkheden: via het unieke display kan iedereen zijn
eigen perfecte kopje koffie samenstellen.
Bravilor Bonamat heeft de verschillende dranken met
veel zorg geprogrammeerd, zodat de consument daar
niet meer naar hoeft om te kijken. We hebben drie
hoofdprofielen gecreëerd om uit te kiezen. De profielen
verschillen in volume en koffiesterkte. Daarnaast kunnen
medewerkers op basis van eigen voorkeuren drie 'zelf
samengestelde' koffies creëren.

Direct uit de doos te gebruiken
De Sprso is binnen 10 minuten uitgepakt, aangesloten
en klaar voor gebruik. Eenvoudiger wordt het niet.

CIRCO-brewer
Bravilor Bonamat heeft de volautomatische Sprso
espressomachine tot in het kleinste detail uitgedacht.
Met als doel een zo compact mogelijke machine.
Een van die details is de CIRCO-brewer. Deze brewer
is door Bravilor Bonamat ontwikkeld en ontworpen
als antwoord op de toenemende vraag naar beanto-cup automaten. Door de unieke compacte ronde
vorm van de brewer kunnen we de professionele
espressomachines klein van formaat houden.
Druk is essentieel voor intense smaken. De CIRCObrewer ontwikkelt die druk om de versgemalen bonen
optimaal tot hun recht te laten komen. De unieke
pompregeling van de brewer staat garant voor een
constante contacttijd.

NSF-gecertificeerd
De CIRCO-brewer is NSF-gecertificeerd en voldoet
dus aan de geldende normen op het gebied van
voedselveiligheid.

Deze certificering is een erkenning voor het
gemak waarmee de CIRCO-brewer kan worden
gedemonteerd, verwijderd en schoongemaakt.
Onderhoud is hierdoor eenvoudig en door iedereen uit
te voeren. Het automatische spoelprogramma van de
machine garandeert een constante hoge kwaliteit van
uw kop koffie, keer op keer.

Bewezen technologie
•
•
•
•

•
•
•
•

Geeft een overheerlijke cremalaag
Altijd de beste koffiekwaliteit
Compacte ronde vorm; neemt weinig ruimte in
Vervaardigd uit hoogwaardige materialen,
waardoor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
gegarandeerd zijn
Eenvoudig te demonteren, verwijderen, reinigen
en terug te plaatsen
Capaciteit voor 6 tot 18 gram gemalen koffie
Gepatenteerd door Bravilor Bonamat
NSF-gecertificeerd

Interne innovatie
De Sprso is uitgerust
met de CIRCO-brewer,
die het onderhoud een
stuk eenvoudiger
maakt.

Sprso melkkoeler

Optioneel: waterfilter

Om te kunnen genieten van diverse koffiespecialiteiten
met vers opgeschuimde melk, heeft u een melkkoeler
nodig. De gekozen melkkoeler voldoet aan de hoge
normen van Bravilor Bonamat en is uitgebreid getest.

Indien gewenst kunt u een waterfilter installeren in het
waterreservoir van de Sprso. Dit verbetert de kwaliteit
van uw koffiespecialiteiten (aroma en smaak).

Deze koeler is een compact tafelmodel. Hij koelt
de melk op een temperatuur van +1 °C tot +7 °C
(afhankelijk van de omgevingstemperatuur).

Ook ontstaat hierdoor minder kalkaanslag, wat de
algehele werking en levensduur van de Sprso ten goede
komt.
Het waterreservoir is geschikt voor het waterfilter BRITA
AquaAroma Crema.

Het automatische spoelprogramma van de machine
garandeert de constante hoge kwaliteit in elke kop.

Technische specificaties
Inhoud: bonencanister | waterreservoir

300 gr | 2,2 liter

Aansluitwaarde

230V~ 50Hz 1978W

Afmeting (bxdxh)

215x440x420 mm

Taphoogte

80-115 mm (handmatig verstelbare uitloop)

Wateraansluiting

nee (handmatig vullen)

Nettogewicht (bruto)

10,6 kg (12,9 kg)

Aanbevolen gebruik: koppen per dag | werkomgeving

max. 30 consumpties per dag | 5-10 medewerkers

Dranken (zonder melkkoeler)

ristretto, dubbele ristretto, espresso, dubbele espresso, koffie crème,
dubbele koffie crème, americano en heet water

Extra dranken met melkkoeler

caffè latte, cappuccino, cappuccino dark, latte macchiato, espresso macchiato
en warme melkschuim

Drankprofielen

1
2
3

www.bravilor.com
Wijzigingen voorbehouden. 904.120.001A

kleine volumes / sterke koffies
gemiddelde volumes / normale sterktes
grote volumes / normale sterktes

Scan de QR-code om te zien
hoe eenvoudig de Sprso
onderhouden moet worden.

