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Sprso
Iögonfallande ”böna-till-kopp”-maskin

Lika enkel och intuitiv som en maskin för hemmabruk. 
Men med professionell prestanda.

Espresso



Med stolthet presenterar vi: 
Sprso
Om du är på jakt efter en espressobryggare som är lika 
enkel och intuitiv som en maskin för hemmabruk, men 
med professionella funktioner, då är Sprso rätt val.

Sprso är liten, kraftfull och elegant.

Denna iögonfallande ”böna-till-kopp”-maskin serverar 
perfekta koppar ristretto, espresso, café crème och 
americano. Med mjölkkylaren (tillval) kan du dessutom 
tillreda ljuvliga cappuccino eller café latte med 
nyskummad färsk mjölk.

Sprso passar perfekt i styrelserum, väntrum och små 
kontor. Tack vare sitt kompakta format känner sig Sprso 
också hemma på köksbänken.

Sprso uppfyller förväntningarna
• Gör en perfekt espresso av färskmalda kaffebönor
• Serverar många olika kaffespecialiteter och ännu fler 

i kombination med den valfria mjölkkylaren
• Brygger två drycker samtidigt (ristretto, espresso 

och café crème)
• Ser fantastisk ut med sin unika design
• Enkelt och intuitivt gränssnitt
• Kaffestyrka, intensitet, malningsgrad och kopp-

storlek kan ställas in efter tycke och smak
• Tillverkad av robusta och högkvalitativa material: 

rostfritt stål och BPA-fri plast
• Stor genomskinlig behållare för kaffebönor gör det 

enkelt att fylla på
• Med proffsig CIRCO-bryggare
• Löstagbar vattentank för manuell vattenpåfyllning

• Extremt låg energiförbrukning i standby <0,5W tack 
vare snabbuppvärmning

Utstrålar enkelhet
Enkelheten återspeglas i den intuitiva användningen. 
Sprso har designats så att alla funktioner känns enkla 
och logiska. Hela processen är självklar: välj först 
kaffespecialitet från sortimentet och sedan koppstorlek. 
Kaffestyrka, intensitet och malningsgrad kan också 
ställas in efter tycke och smak.

Förväxla inte enkelhet med brist på möjligheter: på 
den tydliga pekskärmen kan varje enskild användare 
anpassa kaffet efter egen smak.

För att förenkla för kunderna har Bravilor Bonamat 
förprogrammerat dryckerna med största möjliga 
omsorg. Vi har skapat tre ”grundprofiler” att välja 
mellan. Dessa profiler varierar i volymstorlek och 
kaffestyrka. Men om så önskas kan personalen också 
skapa tre egna, skräddarsydda varianter.

Redo direkt

Sprso packas upp, ansluts och är redo att användas på 
mindre än 10 minuter. Enklare går inte.



Intern innovation

Sprso innehåller en 
CIRCO-bryggare som 
avsevärt underlättar 
underhållet.

CIRCO-bryggare
Med största möjliga omsorg har Bravilor Bonamat 
utformat varje liten detalj av denna helautomatiska 
espressomaskin. Målet var en så kompakt maskin som 
möjligt.

CIRCO-bryggare är en av dessa detaljer. Denna 
bryggare har utvecklas och konstruerats av Bravilor 
Bonamat som respons på den ökande efterfrågan på 
proffsiga ”böna-till-kopp”-maskiner. De unika runda 
formerna på bryggaren gör det möjligt att begränsa 
formatet på den proffsiga espressobryggaren.

Rätt tryck är mycket viktigt för att skapa intensiva 
smaker. CIRCO-bryggaren genererar rätt tryck för 
att få ut bästa möjliga smak ur dina nymalda bönor. 
Bryggarens unika pumpkontroll garanterar konstant 
extraktion.

NSF-certifierad

CIRCO-bryggaren är NSF-certifierad, vilket innebär 
att den uppfyller offentliga standarder för hälso- och 
miljösäkerhet.

Certifieringskraven gäller bland annat underhåll och 
CIRCO-bryggaren är mycket enkel att flytta, ta isär och 
rengöra. Det automatiska sköljprogrammet ser till att 
”böna-till-kopp”-kvaliteten förblir hög, gång på gång.

Garanterad teknik
• Skapar ett perfekt crema-lager
• Konstant hög kaffekvalitet
• Kompakt rund form, tar lite plats
• Tillverkad av högkvalitativa material som garanterar 

precision och tillförlitlighet
• NSF-certifierad
• Patenterad av Bravilor Bonamat
• Enkel att flytta, ta isär och byta ut
• Kapacitet för 6-18 gram malt kaffe

Kort sagt, okomplicerad 
tack vare professionell teknik.
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Tekniska uppgifter
Storlek: behållare för kaffebönor | vattentank 300 gr | 2,2 liter 

Nätanslutning 230V~ 50Hz 1978W 

Mått (bxdxh) 215x440x420 mm

Tapphöjd 80-115 mm (manuellt justerbart utlopp)

Vattenanslutning ingen (manuell fyllning)

Nettovikt (brutto) 10,6 kilo (12,9 kilo)

Rekommenderad användning: koppar per dag | (arbets)plats max 30 drycker om dagen | 5-10 anställda

Drycker (utan mjölkkylare) ristretto, dubbel ristretto, espresso, dubbel espresso, café crème, 
dubbel café crème, americano och varmvatten

Ytterligare drycker med mjölkkylare café latte, cappuccino, cappuccino mörk, latte macchiato, espresso macchiato 
och varm mjölk

Dryckesprofiler 1 små volymer | starkt kaffe
2 genomsnittsvolymer | vanliga styrkor
3 stora volymer | vanliga styrkor

Sprso mjölkkylare

För att kunna tillreda olika kaffespecialiteter med 
nyskummad färsk mjölk behöver du en mjölkkylare.

Sprso mjölkkylare har valts utifrån Bravilor Bonamats 
höga kvalitetskrav och den har testats utförligt.

Apparaten är en kompakt bordsmodell. Förvarar 
mjölken kyld vid +1 °C till +7 °C (beroende på 
omgivningstemperaturen).

Det automatiska sköljprogrammet ser till att 
”böna-till-kopp”-kvaliteten förblir hög, gång på gång.

Alternativ: vattenfilter

Om du vill kan du montera ett vattenfilter i 
vattentanken till Sprso. Det förbättrar kvaliteten på dina 
kaffespecialiteter (arom och smak).

Dessutom minskar kalkbeläggningarna, vilket är bra för 
hela maskinen och dess livslängd.

Vattentanken har optimerats för BRITA AquaAroma 
Crema-vattenfilter.

Ändringar förbehållna. 904.120.005A

Skanna QR-koden och se hur 
enkel underhållsservicen är.


