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Single High (SGH) Twin High (TWH) Single Low (SGL) Twin Low (TWL)

Filterkaffe är HETT!
Filterkaffe är trenden inom kaffebranschen. Filterkaffe? 

Ja! Det har funnits i åratal, men har nu blivit återupptäckt. 

Bravilor Bonamat startade sin verksamhet med att 

utveckla filterbryggare för mer än 65 år sedan, och är idag 

branschledande i Europa. Vi vet hur viktiga vissa aspekter, 

som till exempel vattentemperaturen, är för att kunna brygga 

en riktigt god kopp kaffe. 

Din egen kaffeblandning
Som standard erbjuder Termosbryggare Aurora tre recept: 

ljus-, mellan- och mörkrost. Dessutom kan baristor och 

kafferostare skapa skräddarsydda och hemmagjorda 

kafferecept. Varje enhet kan lagra upp till 25 kaffe-

specialiteter. Du kan ställa in tiden för förblötning för bästa 

aromatiska smak, uppfylla kraven för Gold Cup Standard* 

med den rätta vattentemperaturen och mycket mer. När du 

har skapat det perfekta receptet kan du enkelt dela det med 

andra Termosbryggare Aurora via ett RFID-kort, den senaste 

teknologin. 

Design gör skillnad
Kaféer och barer har ofta en bred, öppen disk. Du kan 

använda Termosbryggare Aurora, särskilt behållarna, 

i marknadsföringssyfte. Genom att förse dem med egen 

text eller bild kan du marknadsföra ditt kafé och presentera 

företagets bilder, en logga eller kaffeblandningar på ett 

attraktivt sätt.

Termosbryggare Aurora passar överallt. Platser där 
mycket folk kommer och går hela dagen för att ta 
en snabb kopp kaffe eller köpa en coffee-to-go. 
Till exempel:

• Kaféer och kiosker

• Specialbutiker för ursprungskaffe 

VÄXANDE TREND!

• Närbutiker

• Bensinstationer, bagerier, bistron

* Gold Cup Standard från Speciality Coffee Association of Europe 
 (SCAE) lägger tonvikten på hög kvalitet hos filterkaffe.
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1. Design
Snygga, professionella kaffemaskiner 

skapar mervärde till ditt kafé eller din 

butik. 

2. Tillverkad i Holland
Alla Aurora-enheter är handgjorda och 

tillverkade i vår egen fabrik.

3. Ventillöst bryggsystem
Vår R&D-avdelning utvecklade denna 

maskin med endast en ventil (varmvatten-

kran). Tack vare detta ventillösa brygg-

system minskar behovet av service på 

grund av kalkbeläggningar avsevärt.

4. Vattentemperatur
Vattentemperaturen kan ställas in separat 

för varje enhet. Detta innebär att en dubbel 

enhet kan brygga kaffe med två olika 

vattentemperaturer samtidigt, och därmed 

optimera båda kaffesmakerna.

5. Enkel att använda
Maskinens insida kommer att vara bekant 

för servicepersonal som har arbetat 

med utrustning från Bravilor Bonamat 

eftersom vi använt våra patenterade 

underhållsvänliga och högkvalitativa 

komponenter.

6. Val av kvantitet
Du kan brygga kaffe i fyra volymer: 

1.9, 2.2 (pumptermos), 3.8 och 5.7 liter. 

7. Vatten-bypass
Du kan välja att brygga kaffe med bypass-

funktionen för vatten. Detta kommer att 

korta ner bryggtiden avsevärt.

8. RFID-kort
När du har valt eller skapat dina recept 

och anpassat alla inställningar enligt 

dina önskemål kan du spara dem på ett 

RFID-kort. Du kan använda detta kort för 

att installera dina andra Termosbryggare 

Aurora på några sekunder!

9. Skapa din egen 
 blandning
Aurora-enheterna erbjuder möjligheten att 

skapa din egen hemmagjorda blandning 

eller ditt eget recept för ursprungskaffe 

med exakta inställningar för till exempel 

vattentemperatur, förblötning och bryggtid.

10. Vattenspridaren
Vattenspridaren har specifikt utvecklats 

för att ta fram den bästa aromatiska 

smaken och reducera kalkbeläggningar.

Användarvänlig pekskärm
Termosbryggare Aurora har en lättförståelig pekskärm. 

Användarna kan brygga kaffe på nolltid genom att välja 

kafferecept (ljus-, mellan- eller mörkrost) och volym 

(1.9, 2.2, 3.8 eller 5.7 l). Observera att du kan anpassa 

alla delar av bryggprocessen för att få en perfekt kopp 

kaffe, som förhållandet mellan kaffe och vatten, vatten-

temperatur och bryggtid.

Miljövänlig
En av inställningarna i pekskärmen är EKO-läget. 

Denna inställning innebär att maskinen arbetar med 

full effekt endast när du brygger kaffe. 

Förutom dessa fördelar erbjuder Termosbryggare Aurora 

ytterligare värdefull information. Till exempel kan du 

avläsa dag- och totalräknare via menyn.

TERMOSBRYGGARE
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Serveringsstation Aurora
LCD-displayen i locket anger volym som finns i behållaren. 

Den anger också när det är dags att rengöra behållaren. 

 

Solenergi
Solcellerna i locket driver enhetens 

LCD-display. 

 

Brygg på ett ställe, servera på ett annat!

För optimal funktion rekommenderar vi: 

• Bravilor Bonamat Filter.

• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning 

 av vattentanken.

• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring 

 av behållarna.

www.bonamat.se

Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

Tekniska uppgifter Aurora SGH Aurora TWH Aurora SGL Aurora TWL

Buffertförråd

Serveringsstation Aurora 1x5,7 L (45 koppar) 2x5,7 L (90 koppar) 1x5,7 L (45 koppar) 2x5,7 L (90 koppar)

Pumptermos Furento1 N/A N/A 1x2,2 L (17 koppar) 2x2,2 L (35 koppar)

Varmvattentank 5,3 L 5,3 L 2,85 L 2,85 L

Kapacitet per timme

230V 31,6 L (252 koppar) 42,2 L (337 koppar) 31,6 L (252 koppar) 37,3 L (298 koppar)

400V 47,4 L (381 koppar) 94,9 L (759 koppar) 47,4 L (381 koppar) 94,9 L (759 koppar)

Nätanslutning

230V ~ 50/60Hz 3000W 3000W 3000W 3000W

400V 3N~ 50/60Hz 4500W 9000W 4500W 9000W

Bryggtid

230V 4-8 minuter2 (5,7 L) 4-8 minuter2 (5,7 L) 4-8 minuter2 (5,7 L) 4-8 minuter2 (5,7 L)

400V 4-8 minuter2 (5,7 L) 4-8 minuter2 (11,4 L) 4-8 minuter2 (5,7 L) 4-8 minuter2 (11,4 L)

Vattentryck min. 2 bar min. 2 bar min. 2 bar min. 2 bar

Mått (bxdxh) 340x595x815 mm 626x595x815 mm 340x595x590 mm 626x595x590 mm

Vattenanslutning Ja Ja Ja Ja

1 Observera att Termosbryggare Aurora Single Low och Twin Low också kan användas i kombination med Pumptermos Furento istället för 
 Serveringsstation Aurora. 

2 Bryggtiden beror på vilket recept du valt och om du använder bypassfunktionen eller inte.
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Bravilor Bonamat är medlem i SCAE.


