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Puur genieten!
De Esprecious behoort tot de volautomatische espresso-

machines van Bravilor Bonamat. Alle koffiespecialiteiten 

worden met versgemalen koffiebonen bereid. De Esprecious 

is beschikbaar in diverse uitvoeringen en kan naar wens met 

accessoires worden uitgebreid.

Kwaliteit
De perfecte basis voor elke koffiespecialiteit is een goed 

bereide espresso. Daarom heeft Bravilor Bonamat voor de 

Esprecious alleen de beste, sterkste en meest duurzame 

materialen gebruikt. De horizontale brewer zorgt voor een 

optimale extractie van de koffie en draagt, uiteraard samen 

met de keuze van uw koffieboon, bij aan de smaak. De 

gepatenteerde brewer staat garant voor kwaliteit. Daarnaast 

zorgen de grinders met keramische schijven ervoor dat de 

koffiebonen optimaal gemalen worden, naar wens grof of fijn.

Instellingen
Wij hebben de standaard drankkeuzes nauwkeurig voor u 

samengesteld. Natuurlijk kan elke drank naar wens worden 

aangepast. Denk aan instellingen zoals: contacttijd, koffie/

water-ratio, pre-wet, maalgraad en kop/mok/kan-grootte.

n	 Kenmerken Esprecious
• Gebruiksgemak: intuïtief touchscreen

• Bean-to-cup: bereiding met verse koffiebonen

• Dubbele uitloop bereidt twee dranken tegelijk

• Automatisch spoelprogramma verhoogt in-cup kwaliteit

• Aparte uitloop voor heet water voor o.a. thee

• Uniek heetwatersysteem minimaliseert kalkaanslag, 

 resultaat: minder onderhoudsbeurten

• Service- en onderhoudsvriendelijk

De Esprecious is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen; met een 

enkel bonencanister of een gesplitst bonencanister voor twee 

soorten koffiebonen. Daarnaast is de Esprecious uitgerust met 

één of twee canisters voor topping en/of cacao.

Koffiespecialiteiten met verse melk
De Esprecious 11L en Esprecious 21L zijn ontworpen 

voor gebruik met verse melk. De Esprecious L stuurt de 

melkschuimer direct aan, hierdoor worden dranken zoals 

cappuccino en latte met verse melk bereid. Beide modellen 

zijn uitgerust met een groot canister voor cacao om onder 

meer warme chocolademelk te serveren.
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Hygiëne
Wanneer u kiest voor verse melk is hygiëne logischerwijs belangrijk. 

Bravilor Bonamat heeft service en onderhoud zo eenvoudig 

mogelijk gemaakt. Het automatische spoelprogramma van de 

FreshMilk zorgt ervoor dat de melkslangen en frother met regelmaat 

schoongespoeld worden. Hierdoor blijft de in-cup kwaliteit hoog en 

de smaak van uw drank constant. Vanuit hygiënisch oogpunt is een 

afvoer verplicht.

Zes literpakken
De FreshMilk biedt ruimte aan 6 literpakken melk. U sluit één pak 

aan en kunt 5 literpakken op voorraad houden. De koelkast is 

standaard 4ºC. Wanneer de FreshMilk veelvuldig gebruikt wordt, 

kunt u kiezen voor het reservoir. Deze biedt ruimte aan 7 liter verse 

melk; u hoeft de literpakken dan niet steeds te vervangen.

FreshMilk
melkschuimer

FreshMilk
De FreshMilk van Bravilor Bonamat is speciaal ontwikkeld voor de Esprecious espressomachine. 

De koelkast houdt de verse melk constant op 4ºC. De frother (melkschuimer) in de Esprecious zorgt 

vervolgens voor het luchtige melkschuim. Een ronddraaiend proces van verse koude melk, stoom en 

lucht zorgt voor de perfecte smaak en schuimlaag. Het grote voordeel van de FreshMilk is dat deze direct 

wordt aangestuurd door het touchscreen van de Esprecious. De dagelijkse spoel- en reinigingsactiviteiten 

worden ook via het touchscreen gecommuniceerd, zowel visueel als akoestisch. Steeds meer mensen 

willen écht genieten van hun latte, verse melk draagt absoluut bij aan de ultieme koffiebeleving!

n	 Kenmerken FreshMilk
• Geschikt voor 6 literpakken melk

• Geschikt voor grootverbruik met het 

 7-literreservoir (als accessoire verkrijgbaar)

• Constant: altijd dezelfde hoeveelheid melk 

 op exact dezelfde temperatuur

• Programmering via het touchscreen-menu

• Lichte en luchtige schuimlaag dankzij juiste 

 afstemming van melk, stoom en lucht

• Aparte uitloop voor melk

• NSF-certificering; hoge kwaliteits- 

 standaard m.b.t. hygiëne

• Afsluitbaar d.m.v. twee sloten



Wereldwijd de smaak van kwaliteit

Esprecious 12 met 1 bonencanister
en 2 instantcanisters

Esprecious 11 met 1 bonencanister
en 1 instantcanister

Esprecious 22 met gesplitst bonencanister
en 2 instantcanisters

Esprecious espressomachine | diverse uitvoeringen
De Esprecious is ook beschikbaar voor klanten waarbij topping (melkpoeder) de voorkeur boven verse 

melk geniet. Zeker in gelegenheden waar de machine niet dagelijks wordt gebruikt is dit een overweging 

waard. Wanneer u in een later stadium de FreshMilk aangeschaft, heeft u alleen een ombouwkit nodig. 

Met de ombouwkit kan een servicemonteur de Esprecious eenvoudig aan de FreshMilk koppelen. 

Het topping-canister komt dan te vervallen; hierdoor ontstaat ruimte voor een groot cacao-canister. 

Alle melkgerelateerde dranken zullen voortaan via de melkschuimer met verse melk worden bereid.

Energiezuinig
De Esprecious is van duurzame materialen gemaakt en 

ontwikkeld om aan de strenge energie-eisen van Bravilor 

Bonamat te voldoen. Zo houdt de goed geïsoleerde boiler het 

water lang warm zonder extra energie te verbruiken.

De machine is gekwalificeerd met energieklasse A volgens 

de industriestandaard EVA-EMP3.0B (energy consumption 

protocol). Bovendien kan de machine ingesteld worden 

op de eco-mode om energieverbruik buiten werktijd te 

minimaliseren.

Slimme software
De software van de Esprecious registreert de dag- en totaal-

tellerstanden. Deze data kan eenvoudig naar een computer 

geëxporteerd worden of op afstand online worden uitgelezen 

(telemetrie) met behulp van een modem. Zo weet u precies 

wat en hoeveel er verbruikt wordt. Ideaal voor klantanalyses.

Bestellingen, service- en onderhoudsbeurten kunnen hierop 

afgestemd worden. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan hoeveel 

dranken er genuttigd worden en welke dranken het meest 

populair zijn.



Naar wens uit te breiden
Bravilor Bonamat biedt naast machines ook handige 

accessoires:

• Transparant melkreservoir (inhoud 7 liter).

• WHK koppenwarmer.

• Betaalsystemen; de Esprecious is MDB-ready.

• Telemetrie; de Esprecious is MDB-ready.

• Verhoogd bonencanister; ideaal bij grootverbruik.

• Zwarte onderkast; voor benodigdheden zoals suikerzakjes 

 of om extra afvalruimte te creëren.

• Afvaltrechter; om een doorvoer mogelijk te maken naar 

 bijvoorbeeld een grote afvalbak in de onderkast.

Wij adviseren
• Bravilor Bonamat BSRS 200 waterfiltersysteem voor het 

 minimaliseren van kalkaanslag.

• Bravilor Bonamat espresso reinigingstabletten voor het 

 reinigen van de brewer.

• Bravilor Bonamat Renegite voor het ontkalken van de 

 heetwatersystemen.

• Bravilor Bonamat Cleaner voor het schoonmaken.

• Rinza reinigingstabletten voor het reinigen van de 

 FreshMilk.

Esprecious als 
marketing tool
Het full-colour touchscreen van de Esprecious 

leent zich uitstekend voor merchandising. Eigen 

drankafbeeldingen, achtergrond en screensaver 

kunnen eenvoudig via een SD-kaart geïmporteerd 

worden. Zo kunt u de Esprecious inzetten als 

marketing- en communicatiemiddel om uw (koffie)

merk te promoten.

Sfeerverlichting
De kleurrijke LED-verlichting rondom het zwarte 

glaspaneel geeft de Esprecious een eigen stijl. 

Elke kleur is mogelijk en zelfs de intensiteit kan 

afgesteld worden.

FreshMilk melkschuimer met Esprecious 21L
FreshMilk melkschuimer

met 7-literreservoir
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Total cost of ownership (TCO) is bij Bravilor Bonamat geen 
lukrake USP. De machines zijn betrouwbaar, duurzaam en 
kwalitatief hoogstaand. De Esprecious en FreshMilk worden 
in Heerhugowaard vervaardigd. Bravilor Bonamat beschikt 
over een eigen, ultramodern machinepark. Hier vinden de 
metaalbewerking, assemblage en kwaliteitscontrole plaats. 
Op deze manier hebben wij volledige controle over de 
kwaliteit van onze producten. Ze voldoen daardoor aan onze 
eigen strikte kwaliteitsnormen, die veelal hoger liggen dan 
de gestelde internationale richtlijnen.

www.bravilor.com

Uw Bravilor Bonamat dealer

Drankkeuzes Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 22
Koffie crème • • • • •
Café au lait • • • • •
Cappuccino • • • • •
Espresso • • • • •
Espreschoc • • • •
Espressochoc • • • •
Latte macchiato • • • • •
Wiener melange • • • •
Chocolade • • • •
Chocolade deluxe • • • •
Melk • • • • •
Heet water • • • • •

 
• Deze dranken kunnen standaard gekozen worden.
Let op! De L-versies bereiden de melkgerelateerde dranken met verse melk uit de FreshMilk i.p.v. topping (melkpoeder).
Bij een gesplitst bonencanister kan per drankkeuze aangegeven worden welke soort koffieboon u wenst te gebruiken.

Technische details Esprecious 11L Esprecious 21L Esprecious 11 Esprecious 12 Esprecious 22
Inhoud bonencanister 1x1,4 kg 2x0,7 kg 1x1,4 kg 1x1,4 kg 2x0,7 kg
Inhoud instantcanister(s) 1x3,2 L 1x3,2 L 1x3,2 L 2x1,3 L 2x1,3 L
Aantal grinder(s) 1 2 1 1 2
Wateraansluiting Ja Ja Ja Ja Ja
Waterafvoer Ja Ja Nee Nee Nee
Dynamische waterdruk Min. 2 bar! Min. 1 bar

Aansluitwaarde1

— Esprecious
— FreshMilk
— Esprecious met FreshMilk1

230V~ 50/60Hz 2250W
230V~ 50/60Hz 1650W
230V~ 50/60Hz max. 2300W

230V~ 50/60Hz 2250W
—
—

Afmeting (bxdxh)
— Esprecious
— FreshMilk
— Esprecious met FreshMilk

330x570x660 mm 
240x460x630 mm
570-620x570x660 mm

330x570x660 mm
—
—

Uurcapaciteit
— Espresso 40 cc
— Koffie 120 cc
— Instant 120 cc
— Verse melk 120 cc
— Heet water 150 cc

ca. 3,3 L (83 kopjes) ca. 33 sec. per kopje
ca. 8,75 L (73 koppen) ca. 50 sec. per kop
ca. 30 L (250 koppen) ca. 15 sec. per kop
ca. 23 L (192 koppen) ca. 19 sec. per kop
ca. 30 L (200 mokken) ca. 14 sec. per mok

Taphoogte koffie 60-130 mm (handmatig in hoogte verstelbaar)
Taphoogte heet water 135 mm

 
1 De Esprecious en FreshMilk kunnen op één groep worden aangesloten. Dit is de voorkeurinstelling.


