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Sego
Kompakt ”bean-to-cup”-maskin för bästa möjliga kaffeupplevelse!

Alla kaffedrycker tillreds med nymalda kaffebönor.
Sego L kan dessutom servera kaffe med ett lager färskskummad mjölk.

Espresso



En ren njutning!
Sego är en helautomatisk espressobryggare. Du 
drar alltså fördel av en helautomatisk apparat: tydlig 
pekskärmsmanövrering, snabb tillredning och konstant 
kaffekvalitet. De högkvalitativa komponenterna i Bravilor 
Bonamat espressobryggaren garanterar dessutom 
optimal tillredning av din espresso.

Alla kaffedrycker tillreds med nymalda kaffebönor. 
Malningsdelen i rostfritt stål ger önskad malningsgrad 
(grov eller fin) och den patenterade CIRCO-bryggaren 
skapar rika smaker tack vare rätt extraktion och 
bryggningstid. Sego L skapar kaffevarianter med mjölk 
såsom cappuccino, men med färskskummad mjölk: 
en utsökt kaffeupplevelse!

Omfattande meny med 30 drycker

Bravilor Bonamat har noggrant valt ut, sammanställt 
och förprogrammerat de vanligaste kaffespecialiteterna 
åt dig. Du kan alltså snabbt och enkelt ansluta 
maskinen och ta den i bruk.

Utbudet av drycker beror på vilka ingredienser som 
valts. I de flesta fall väljs choklad, mjölkpulver och/eller 
färsk mjölk.

Standardprogrammet består då av: ristretto, espresso, 
americano, café crème, varm choklad, espresso-choc, 
espreschoc, cappuccino, cappuccino mörk, 
café latte, moccachino, latte macchiato, varm choklad 
med skummad mjölk och mjölk. Naturligtvis kan Sego 
också servera hett vatten till te eller soppa.

Dryckerna kan anpassas efter egen smak. Exempel på 
inställningar som kan justeras: kaffets malningsgrad, 
kaffestyrka, vattentemperatur, pre-wet, kontakttid och 
koppstorlek. Inställningarna kan enkelt justeras med ett 
par klick på pekskärmen.

Passar i alla miljöer

Sego känner sig hemma överallt. Tack vare att 
maskinen endast är cirka 31 cm bred och den 
snabba och konstanta tillredningen är Sego en perfekt 
kaffebryggare för kontoret. Men Sego passar också 
bra i självbetjäningsmiljöer, till exempel i väntrum eller 
utställningar på små och medelstora företag.

Sego finns i olika versioner med och utan mjölkkyl. 
Dessutom kan maskinen utökas med tillbehör för att 
minimera det allmänna underhållet.

Ett extra plus: om Sego inte används under en viss tid 
skiftar maskinen automatiskt till energisparläge.

Sego i ett nötskal
• Bean-to-cup: färskmalda kaffebönor
• Mycket lätt att använda tack vare intuitiv pekskärm
• Snabb och enkel installation
• Smal och kompakt
• Hållbara material garanterar lång och pålitlig 

användning
• Enkel att underhålla och rengöra
• Alternativ: integrerat ångsystem för färskskummad 

mjölk



Sego 12
• 1 behållare för kaffebönor.
• 2 behållare för instantprodukter 

såsom choklad och mjölkpulver.

Sego 11L
• 1 behållare för kaffebönor.
• 1 behållare för instantprodukter 

såsom choklad.
• Integrerat mjölksystem för 

färsk mjölk (ångkokare och 
mjölkskummare).

Sego 12L
• 1 behållare för kaffebönor.
• 2 behållare för instantprodukter.
• Integrerat mjölksystem för 

färsk mjölk (ångkokare och 
mjölkskummare).

Service och underhåll: så enkelt som möjligt

Sego är lätt att underhålla: i de flesta fall visas vilket underhåll som ska utföras automatiskt på pekskärmen. 
Till exempel om sumplådan eller spillbrickan behöver tömmas eller om avkalkning bör utföras.

Bravilor Bonamat har dessutom utvecklat och patenterat ett antal viktiga komponenter på insidan. Till exempel minskar 
det unika varmvattensystemet kalkbeläggningen till ett minimum och CIRCO-bryggaren kan lätt tas ur, demonteras 
och rengöras.

Bravilor Bonamat har också utvecklat en automatisk lösning för mjölkhygien i Sego L. Det patentsökta rengörings-
systemet ”clean-in-place” ser till att mjölkslangarna och mjölkskummaren aldrig behöver rengöras manuellt. 
10 minuter efter varje kaffe med mjölk sköljer Sego L mjölkslangarna automatiskt med vatten.

Sego L utan mjölkkylSego L med mjölkkyl



Sego 12

Sego med färsk mjölk
1. Tillval: Sego mjölkkyl

2. Behållare för instantprodukter

3. Behållare för kaffebönor

4. Patenterat mixsystem förhindrar att 
instantprodukterna klumpar sig

5. Integrerad mjölkskummare och ångkokare

6. Bravilor Bonamat kvarn (inte synlig) 
med malskivor av rostfritt stål

Sego 12L med valfri mjölkkyl

7. CIRCO-bryggare för bästa möjliga tillredning

8. Singelpip för en perfekt americano

9. USB-port för uppdateringar av mjukvara

10. Pekskärm med max 30 dryckesalternativ

11. Kranhöjd: 105-135 mm



NFC

Tillbehör
Vill du underhålla den mindre ofta?

Sego kan utökas efter behov.

Med ett förhöjningsset kan Sego samla upp mer 
kaffesump och (skölj)vatten. Setet består av en 
piedestal, en större sumplåda, en större spillbricka 
och ett nedsänkt spillgaller.

Med det anpassade spillgallret blir kranhöjden 135 mm. 
Setet gör Sego totalt 6 cm högre.

Med ett dräneringsset kan du ansluta en förhöjd 
Sego direkt till avloppet. Då behöver du aldrig tömma 
sumplådan för hand.

Connectivity

Sego kan länkas till ett betalningssystem. Ett MDB-
serviceset krävs som ”bro” mellan maskinen och ett 
online (betal)system.

Med detta set kan maskinen naturligtvis också läsas av 
för att planera effektivare skötsel och minska maskinens 
stillastående. Informera om möjligheterna.

Vem som helst kan installera Sego-appen 
”Contactless Coffee Control” på sin smartphone. 
Med den här appen kan man ta en egen kopp kaffe 
utan att röra vid maskinen.

piedestal

avloppskit

MDB servicekit

kit för Sego CCC-appen

nedsänkt spillgaller

spillbricka för förhöjning

sumpbehållare för förhöjning

fläktskydd
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Tekniska uppgifter
Sego 12 Sego 11L/12L mjölkkyl

Storlek bönbehållare 1x1,2 kilo 1x1,2 kilo n/a

Storlek instantbehållare 2x1,3 liter 1x3,2 liter (11L) 

2x1,3 liter (12L)

n/a

Bryggtid

— espresso (40 cc)
— café crème (120 ml)
— cappuccino (120 ml) mjölk
— cappuccino (120 ml) mjölkpulver

ca. 43 sek. per kopp
ca. 45 sek. per kopp
n/a
ca. 48 sek. per kopp

ca. 43 sek. per kopp
ca. 45 sek. per kopp
ca. 49 sek. per kopp
ca. 48 sek. per kopp

n/a

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2190W 230V~ 50/60Hz 2190W 230V~ 50/60Hz 115W

Mått (bxdxh) 315x450x590 mm 325x535x590 mm 315x535x590 mm

Tapphöjd 105-135 mm 105-135 mm n/a

Vattenanslutning ja ja n/a

Vattentryck min. 1 bar min. 2 bar n/a

Vattenavlopp tillval tillval n/a

Sego som marknadsföringsverktyg

Sego lämpar sig perfekt för marknadsföring.

För det första kan pekskärmen (full-colour) förses med 
en personlig skärmsläckare. Bakgrunden och bilderna 
av dryckerna kan också designas efter eget önskemål.

Tack vare en USB-port i apparatens dörr kan man 
enkelt importera och kopiera mediefiler.

Branding

Beroende på önskat antal, kan etiketter fästas på höljet 
till Sego. Ytan kan också tryckas helt och hållet.

På så sätt kan Sego användas som marknadsförings- 
och kommunikationsverktyg för ditt (kaffe)märke.

För mer information, ta kontakt med Bravilor Bonamat.

Ändringar förbehållna. 904.105.005E


