■ Mondo-serien
■ Matic-serien
■ TH-serien

Kaffefilter
Herlig, frisk filterkaffe

Ve r d e n o v e r e n s m a g a f k v a l i t e t
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Dufte
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■ Mondo-serien
Frisk filterkaffe, selvfølgelig brygget med

Mondo 2

filterapparater fra Bravilor Bonamat!

•

Vandpåfyldning sker manuelt, så maskinen
kan placeres overalt

•

Vandindikatoren angiver, om der er hældt
vand på kaffemaskinen

•

To selvregulerende varmeplader for optimal
kaffekvalitet

Sortimentet består af forskellige apparater,
således at der overalt, hurtigt og let, kan laves
herlig kaffe. Rustfrit stål i ypperste kvalitet med
sorte sider giver en moderne og stilren udstråling.
Betjeningsknapper med LED lys, filtertragt i
rustfrit stål og de forsænkede varmeplader gør

Mondo Twin
•

Takket være det dobbelte bryggesystem kan
der hurtigt laves rigtig meget kaffe

•

Vandpåfyldning sker manuelt, så apparatet
kan placeres overalt

•

Vandindikatoren angiver, om der er hældt
vand på kaffemaskinen

•

Fire selvregulerende varmeplader for optimal
kaffekvalitet

kaffemaskinerne meget brugervenlige. Betjening
og vedligeholdelse klares i en håndevending.
Signaler fortæller, når kaffen er klar, og når der
skal afkalkes.

Påfyldningsåbningen

Selvregulerende varme-

på Mondo-serien og

plader, der kan placeres

TH sidder foran på

uafhængigt af selve

kaffemaskinen. Praktisk

kaffemaskinen. Pladerne

og ergonomisk korrekt!

kan tændes og slukkes
hver for sig.

■ Matic-serien

■ TH-serien

Matic 2

TH

•

Denne maskine skal tilsluttes vandforsyningen,
så den automatisk fyldes med vand

•

Påfyldning af vand sker manuelt, så maskinen
kan placeres overalt

•

Konstant kaffekvalitet takket være præcis
vanddosering

•

Vandindikatoren angiver, om der er hældt
vand på kaffemaskinen

•

To selvregulerende varmeplader for optimal
kaffekvalitet

•

Kaffen brygges direkte i en airpot eller i
termocontaineren

Matic Twin

THa

•

Takket være det dobbelte bryggesystem kan
der hurtigt laves rigtig meget kaffe

•

Denne maskine skal tilsluttes vandforsyningen,
så den automatisk fyldes med vand

•

Denne maskine skal tilsluttes vandforsyningen,
så den automatisk fyldes med vand

•

Konstant kaffekvalitet takket være præcis
vanddosering

•

Konstant kaffekvalitet takket være præcis
vanddosering

•

Kaffen brygges direkte i en airpot eller i
termocontaineren

•

Fire selvregulerende varmeplader for optimal
kaffekvalitet

Airpot Furento eller

Airpot-station kan

termocontainer Advanta

placeres hvor som helst.

holder kaffekvaliteten

Med plads til to airpotter,

optimal i længere tid.

tilbehør og ingredienser.
Ideel til en funktionel
præsentation.

Valgmuligheder Mondo-,
Matic- & TH-serien

Vi anbefaler:
•

Bravilor Bonamat filterpapir

•

Filtertragt i rustfrit stål til at lave te

•

Renegite til afkalkning

•

HP: selvregulerende varmeplader

•

Cleaner til rengøring

•

Beslag til montage på væggen (Mondo/Matic)

•

Kan leveres som marine modeller (Mondo/Matic)

•

Kop-varmer WHK opvarmer kopper eller krus

•

Vandfilter for optimal vandkvalitet

Ekstra valgmuligheder TH-serien
•

Airpot Furento eller termocontainer Advanta

•

Airpot-station for decentral placering af to airpotter,
tilbehør og ingredienser

•

Airpot-drypbakke: holder arbejdsstedet rent

Mondo 2

Mondo Twin

Matic 2

Matic Twin

Varmholdningskapacitet

2 kander (24 kopper)

4 kander (48 kopper)

2 kander (24 kopper)

4 kander (48 kopper)

Kapacitet pr. time 230V

ca. 18 liter (144 kopper)

ca. 28 liter (224 kopper)

ca. 15 liter (120 kopper)

ca. 24 liter (192 kopper)

Kapacitet pr. time 400V

-

ca. 36 liter (288 kopper)

-

ca. 30 liter (240 kopper)

ca. 5 minutter / 1 kande

ca. 6 minutter / 2 kander

ca. 6 minutter / 1 kande

ca. 7 minutter / 2 kander

-

ca. 5 minutter / 2 kander

-

ca. 6 minutter / 2 kander

2140W

3460W

2140W

3460W

Bryggetid 230V
Bryggetid 400V
El 230V~ 50/60Hz
El 400V~ 3N 50/60Hz
Mål (bxdxh)

-

4280W

-

4280W

195x406x446 mm

404x406x446 mm

195x406x446 mm

404x406x446 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kande = 1,7 liter
TH

THa

2,2 liter

2,2 liter

Kapacitet pr. time

ca. 19 liter (152 kopper)

ca. 18 liter (144 kopper)

Bryggetid

ca. 7 minutter / 2,2 liter

ca. 8 minutter / 2,2 liter

Varmholdningskapacitet

El 230V~ 50/60Hz
Mål (bxdxh)

2310W

2310W

235x406x545 mm

235x406x545 mm

1 liter = 8 koppar

Med forbehold for ændringer
904.010.007

Deres Bravilor Bonamat forhandler

www.bravilor.com

