ESPRESSO

Sego

Čistý pôžitok!
Sego je jeden z plne automatických espresso kávovarov
spoločnosti Bravilor Bonamat. Všetky kávové špeciality

Charakteristika
• Bean-to-cup: kava pripravená z čerstvých kávových zŕn

sú vyrobené z čerstvých mletých kávových zŕn.

• Jednoduchá a rýchla inštalácia

Rozsiahla ponuka dotykovej obrazovky ponúka 30

• Veľmi jednoduché ovládanie

nápojov.

• Intuitívna dotyková obrazovka

Kvalita
Dokonalým základom pre každú kávovú špecialitu je

• Menu s až 30-timi voľbami
• Jedinečná rotačná sparovacia jednotka, ktorá
sa ľahko vyberá a čistí

dobre vyrobené espresso. To je dôvod, prečo Bravilor
Bonamat použill kvalitné a odolné materiály. Mlecie
kamene z nehrdzavejúcej ocele v mlynčeku bezchybne
melú kávové zrná podľa vašich požiadaviek od hrubého
až po jemné. Následne jedinečná rotačná sparovacia
jednotka optimálne extrahuje kávu.

Kompaktný rozmer
Vďaka svojím kompaktným rozmerom zaberá kávovar
len málo miesta a je možné ho umiestniť takmer všade.
Okrem toho môže Sego dokonale fungovať bez pevného

Programovateľné nastavenia

vodného prípojenia vďaka prídavnej súprave s

Všetky naše štandardné voľby sme vložili do menu s

stroj nie je dostatočný, ale profesionálny stroj je príliš

veľkou starostlivosťou. Samozrejme, každý nápoj môže

veľký a často príliš drahý. Sego môže byť vhodný v

byť prispôsobený vašim požiadavkám. To zahŕňa

kanceláriách s obmedzeným priestorom, čakárňach, v

nastavenia ako sú jemnosť mletia, predvlhčenia, doba

menších obchodoch, alebo vo vašej miestnej pekárni za

extrakcie, pomer kávy k vode a veľkosť šálky.

rohom, ktorá chce ponúknuť ďalšiu službu.

Nastavenie môžete meniť na dotykovej obrazovke.
Jednotlivé nastavenia je možné jednoducho a rýchlo
kopírovať na iné jednotky Sego pomocou USB kľúča.

čerpadlom. Sego bol vyvinutý pre miesta, kde komerčný

Sego môže byť pripojené k externému platobnému
systému a načítaný na diaľku (telemetria) pomocou sady
MDB.

ESPRESSO

Zásobník na instant
Zásobník na kávu

Mlynček na kávu
Patentovaný Bravilor
Bonamat mix system
Unikátna rotačná
sparovacia jednotka

Nádoba na
odpad

■

Sego 12

Sego 12 má jeden zásobník na kávu a dva zásobníky na
instantnú zmes. Vďaka tomu môžete ponúknuť rôzne varianty
nápojov.
Možnosti nápojov závisia od použitia druhov instantov.
Najčastejšie sa používa topping (instantné mlieko) a kakao.

■

Použitím týchto instantov a čerstvej kávy môžete podávať

Dotyková obrazovka oznamuje potrebu údržby. Napríklad,

rôzne nápoje ako Coffee crema, Café au lait, Cappuccino,

keď sa musí vyprázdniť odpadový kôš, keď je potrebné

Espresso, Espreschoc, Americano, Latte macchiato,

stroj odkameňovať a keď sa sparovacia jednotka musí

Moccachino, Hot chocolate, and Hot chocolate deluxe.

vyčistiť. Okrem toho unikátny systém ohrevu vody

Samozrejmosťou je aj výpust horúcej vody na prípravu čaju

minimalizuje tvorbu vodného kameňa.

Jednoduchá údržba

alebo polievok.
Keď sa zariadenie Sego nepoužíva dlhší čas, automaticky sa
prepne do úsporného režimu.

Nezabudli sme ani na karosériu. Tmavá karoséria je
vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Čierny, "náter odolný
odtlačkom" zabezpečuje, že odtlačky prstov sú už vecou
minulosti.

Priehľadné zásobníky
Sego má tri zásobníky.
Priehľadnosť zásobníkov umožňuje
okamžite vidieť, či je potrebné
doplniť ingredienciu.

Chuť kvality po celom svete
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Technické detaily
Kapacita zásobníka na kávu
Kapacita zásobníka instantu
Výkon za hodinu
— Espresso
— Coffee crema
— Instant
Pripojenie
Rozmery (šxdxv)
Výška výpustu
Pripojenie vody
Tlak vody

Odporúčame
Sego 12
1x1.2 kg
2x1.3 l
120-150 šálok (40 cm3)
80-100 šálok (125 cm3)
Cca. 240 šálok (30 L)
230V~ 50/60Hz 2250W
310x464x588 mm
106 mm
Ano
Min. 1 bar

• Bravilor Bonamat Espresso cleaning
tablets na čistenie sparovacej
jednotky.
• Bravilor Bonamat Renegite na
odkameňovanie vodného systému.
• Bravilor Bonamat BSRS 200 vodný
filter na minimalizáciu zavápnenia

Sego ako marketingový nástroj

Branding

Sego je dobre pripravený na podporu maketingu. Na

V závislosti od požadovaného množstva sa na skriňu môžu

plnofarebnej dotykovej obrazovke môže byť nastavený

aplikovať samolepky, alebo plná tlač. Týmto spôsobom

ľubovolný šetrič obrazovky. A tiež aj pozadie a obrázky

môžete použiť Sego ako marketingový a komunikačný

nápojov môžu byť navrhnuté podľa vašich požiadaviek.

nástroj na propagáciu značky kávy.

Mediálne súbory je možné ľahko importovať vďaka portu
USB vo dverách zariadenia.

Vyrobené v Holandsku
Bravilor Bonamat má ultramodernú výrobu. Výroba aj
vedenie firmy sa nachádza v Holandsku.
Kávovary Bravilor Bonamat sú vyrobené z odolných
materiálov, ktoré zaručujú silný a vysokokvalitný
výrobok. Moderné stroje a vyškolený zamestnanci
zaručujú vysokú kvalitu kávovarov Bravilor Bonamat.

Vysoká úroveň kontroly kvality a naša obchodná ambícia
Váš predajca:

byť trvalo udržateľnou spoločnosťou minimalizujúcou
vplyv na životné prostredie boli uznané rôznymi

Každý stroj je pred odchodom do
skladu podrobne testovaný..
www.bravilor.com

Chuť kvality po celom svete
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