Profesionální vybavení pro gastronomii

- napětí / el. příkon 230 V / 3000 W

Překapávač kávy Bravilor Bonamat AURORA 5.7 SINGLE HIGH - napětí / el.
příkon 230 V / 3000 W
Naše cena bez DPH : 67.040 Kč
Naše cena s DPH : 81.119 Kč
Dostupnost: 1-2 týdny
Katalogové číslo: 8.040.140.31004
Napětí / el. příkon: 230 V / 3000 W
Překapávač kávy AURORA Single High (Aurora 5,7 SGH) od výrobce BRAVILOR
BONAMAT překapává kávu přímo do odnímatelné termosky o objemu 5,7 litrů a
má velmi jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje - z přednastavených
programů obsluha zvolí jednu ze tří typů směsi, ze které se bude káva připravovat:
mild, regular nebo dark roast. Zkušený barista si potom může nastavit vlastní
recepty pro různé druhy kávy. Mimo to přístroj disponuje mnoha dalšími
vychytávkami a skvělými funkcemi.

Výrobce

Bravilor Bonamat

Výkon

31,6 až 47,4 l/hod

Připojení na
vodu
Udržovací
kapacita

Rozměry vnější
Připojení

Vyrobeno

S připojením na
vodu

Překapávač AURORA je vhodný pro umístění do kaváren, bister, motorestů,
samoobslužných restaurací, snídaňových barů, hotelů, konferenčních sálů apod.
Výhodou je možnost připravení kávy v kuchyni a na místo, kde se bude káva
vydávat, přenesete jen termosku.

5,7 litrů
340x595x815

230V nebo 400V

Popis variant:

Holandsko
Překapávač kávy AURORA SGH je vybaven dotykovým displejem, pomocí kterého
lze nastavit všechny podstatné aspekty nutné k výrobě Vámi požadovanému šálku
kávy - teplotu vody, poměr kávy a vody, dobu přípravy. Vámi preferované recepty
přípravy různých druhů káv lze ukládat do paměti překapávače a pomocí RFID
karty recept během krátké chvilky přenést do paměti ostatních překapávačů
AURORA. Do paměti lze uložit až 25 různých receptů.
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Technické parametry překapávače AURORA SGH
●
●
●
●

1 průtoková jednotka
S připojením na vodu - pevné připojení (3/4")
Udržovací kapacita: 1 termos 5.7 litru (45 šálků)
Výkonová kapacita:
230 V - 31.6 l/hod. (252 šálků)
400 V - 47.4 l/hod. (381 šálků)
Doba překapávání: 15 min / 1 termos (5.7 litru)
Napětí / el. příkon:
230 V / 3000 W
400 V / 4500 W
Rozměry (š x h x v) : 340 x 595 x 815 mm
❍
❍

●
●

❍
❍

●

Konstrukční vlastnosti překapávače AURORA
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Opláštění z kvalitní nerezové oceli, krásný design
Volba množství překapané kávy na displeji
Kvalitní holandská výroba
Překapávání přímo do odnímatelné termosky
Integrovaný kohoutek na horkou vodu (výškově kompatibilní s termoskou
AIRPOT FURENTO)
Digitální displej s dotykovým ovládáním
Možnost nastavit a uložit až 25 různých receptů pro různé druhy kávy
Denní a celkové počitadlo vydané kávy
Akustický signál dokončení překapávání
Snadná obsluha a údržba - signalizace zavápnění
Překapávač určen pro jednu nerezovou termosku TERMOS AURORA (není
součástí překapávače, nutno objednat zvlášť)

Papírové filtry a údržba stroje
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●
●

●

Košíčkové papírové filtry 110/360 mm pro překapávače kávy Bravilor Bonamat
Pro odvápnění kávovarů doporučujeme použít odvápňovací chemii Bravilor
Bonamat RENEGITE, která je navržena speciálně pro odvápnění přístrojů
Bravilor Bonamat a je šetrná k teplotním čidlům a těsnění.
Pro odstranění usazenin kávy a čaje doporučujeme chemii Bravilor Bonamat
CLEANER.

Další fotografie:
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