BUNN-O-MATIC
FILTERBRYGGARE
OCH KAFFEKVARNAR
Effektiva kaffebryggare och -kvarnar
när du behöver gott och färskt kaffe snabbt.

FÄRSKT KAFFE
SNABBT

FILTERBRYGGARE
VP17A-2

Bunn-O-Matic-filterbryggare passar utmärkt

Manuellt påfyllbar filter-

på ställen där kaffe konsumeras fortlöpande

bryggare. Tack vare den

och färskt kaffe behövs snabbt. Utrustningen är

kompakta storleken får

hållbar och långlivad, eftersom stommen och

bryggaren lätt plats även i

filterhållaren är i rostfritt stål.

trånga utrymmen. Bryggaren fylls från framsidan med

Genom att mala kaffebönorna strax före brygg-

en måttenhet som ingår i

ningen bjuder du dina kunder på lyxigt gott

leveransen. Bryggaren har

kaffe. Doften av färskt kaffe ökar kaffeförsälj-

en värmeplatta nedtill och

ningen!

en upptill. Serveringskapacitet 24 koppar, kapacitet per
timme 22,5 l / 210 koppar.

Liten men snabb bryggare

Tack vare vattentanksystemet är Bunn-O-Matic
en av de snabbaste filterbryggarna på marknaden. När en traditionell bryggare fyllt halva
kannan är Bunn-O-Matics kanna redan full och
nästa på väg att fyllas. Bunn-O-Matic är lika
stor som andra bryggare med glaskanna och en
bryggenhet, men dess kapacitet per timme kan
till och med jämföras med urna med urnbryggare eller en bryggare med två bryggenheter.

FILTERBRYGGARE
CWTF35A
Filterbryggare som ansluts
till vattennätet och som
också kan fyllas på manuellt. Du kan tappa vatten ur
hetvattenkranen på bryggarens framsida också medan
kaffet bryggs. Bryggaren
Tekniska data

VP17A-2

CWTF35A

ICBA

har en värmeplatta nedtill

Påfyllning

Manuell

Vattenanslutning

Vattenanslutning

och två andra upptill. Tack

Kapacitet

1,5 l

1,5 l

3,7 l / 4,6 l

Bryggningstid

3,5 min

3,5 min

6,5 min / 8 min

vare sin kompakta storlek

Elanslutning

230 V / 2260W

220 V / 3300W

230 V / 3200 W

Höjd

480 mm

480 mm

661 mm

stor serveringskapacitet,

Bredd

216 mm

216 mm

259 mm

upp till 36 koppar kaffe.

Djup

452 mm

452 mm utan
vattenkran

524 mm utan
vattenkran

Kapacitet per timme 25,5 l /

Vattenanslutning

¾” gänga i bryggaren, ½” gänga i vattenarmatur

tar den lite plats, men har

210 koppar.

FILTERBRYGGARE ICBA
Bunn-O-Matic ICBA är ett utmärkt alternativ för objekt där kaffe bryggs och serveras i olika lokaler. Bryggaren har olika bryggprogram bland annat beroende på kaffets rostningsprofil. Vattentemperaturen är jämn under hela bryggprocessen. Den
jämna temperaturen framhäver aromerna. Den välisolerade termoskannan i vilken
kaffet droppar ner bevarar aromen i flera timmar. Termoskannan finns i två storlekar. Den större rymmer 4,6 l och den mindre 3,7 l. Eftersom kannorna är försedda
med handtag är de lätta att flytta till serveringslokalen. ICBA är den effektivaste
bryggaren på marknaden i sin storleksklass: den brygger 34,5 liter kaffe i timmen,
och dessutom har den en separat kran för hett vatten. Leveransen inkluderar inte
termoskanna eller ställning. Bryggaren ansluts till vattennätet.

TermoFresh stor termoskanna
med digital skärma

Termoskanna med digital skärm till

Berätta för kun-

ICBA-bryggare. På skärmen visas

derna vilket slags

uppgifter om kaffets förvaringstid,

kaffe du serverar,

temperatur och återstående mängd

placera kaffemär-

kaffe.

ket på kannan.

Volym 4,6 liter.
Mått (h × b × d mm):
551 (med ställning 572) × 252 × 358

TermoFresh liten kanna

TermoFresh stor termoskanna

Ställning till TermoFresh kanna

Termoskanna till ICBA-bryggare

Termoskanna till ICBA-bryggare

Ställning till ICBA termoskanna.

som rymmer 3,7 liter.

som rymmer 4,6 liter.

Mått (h × b × d mm): 214 × 252 × 415

Mått (h × b × d mm):

Mått (h × b × d mm):

321 (med ställning 524) × 243 × 358

551 (med ställning 572) × 252 × 358

BRYGG EXKLUSIVT FILTERKAFFE – EN KOPP ÅT GÅNGEN!

TRIFECTA SINGLE CUP BREWER

KAFFEKVARN TRIFECTA G2

Filterkaffe är den hetaste trenden just nu! Brygg filter-

Kvarn som kan användas i butiker och som ger många

kaffe på den kaffesort som kunden vill ha, en kopp åt

slags malningar. Kvarnen är särskilt lämpad som par

gången. Att mala och brygga kaffet inför kunden är

till Trifecta Single Cup Brewer.

som en liten uppvisning, som får det att vattnas i munnen hos vänner av kaffe.

Tekniska data

•

el: 230 V, 10 A, 1305 W

Trifecta kommer till sin rätt vid bryggning av kaffe från

•

mått (h × b × d, mm): 661 × 178 × 381

ursprungsregioner. Bryggaren kan inprogrammeras

•

installationsmått (ih × ib × id mm) 915 × 178 × 432

med individuella filtreringsprofiler för kaffesortimen-

•

kapacitet: 0,9 kg

tet. Före bryggning mals kaffet i Trifecta G2-kaffekvarnen enligt receptet. Att brygga en kopp kaffe tar ca två
minuter. Bryggaren har skölj- och rengöringsprogram.
Tekniska data

•

el: 230 V, 10 A, 1375 W

•

vattenanslutning: utvändig gänga ¾”

•

mått (h × b × d, mm): 585 × 280 × 280

•

installationsmått (ih × ib × id mm) 661 × 305 × 381

•

kapacitet: 2 min. / kopp

EFFEKTIVA KVARNAR
Bunn-O-Matic-kaffekvarnen mal ca 500 g kaffebönor på 30 sekunder. Effekten säkerställer att kvarnen inte överhettas så att bönorna värms upp. En snabb och effektiv
malning sparar också kvarnens malskivor. Kvarnen mal kaffebönorna till pulver av
jämn kvalitet. Malningsgraden kan regleras på en bred skala så att den passar alla
kaffebryggare.

KAFFEKVARN G3A

KAFFEKVARN MHG

STÄLLNING FÖR
MHG-BEHÅLLARE

Mal en viss mängd kaffebönor

Kvarnen med två behållare är

med vald malningsgrad direkt

praktisk inom horeca-sektorn.

Ställning för två behål

i försäljningsförpackningen.

Den mal flera kaffeblandningar

lare för kaffebönor till

Snabbval för 9 olika malnings-

och varje kaffesort har en inpro-

MHG-kvarnar. Om du mot

grader med en lättanvänd spak.

grammerad malningsprofil som

kvällen vill bjuda på lite mer

Maskinen är säker: malningen

sparas på ett chip som överför

mörkrostat kan du praktiskt

stoppas automatiskt om påsen

data via bryggtratten till bryg-

förvara extra behållare i

avlägsnas från mynningen. Lätt

garen. Därför behöver kvarnen

MHG-ställningen.

att rengöra.

inte ställas in separat vid varje
byte av kaffesort.
Tekniska data

MHG

G3A

Behållare för kaffebönor

2 × 2,7 kg

1,4 kg

Elanslutning

230 V / 920 W

230 V / 1100 W

Höjd (installationshöjd)

739 mm (759)

682 mm (898)

Bredd (installationsbredd)

238 mm (238)

178 mm (178)

Djup (installationsdjup)

445 mm (491)

418 mm (465)

Vikt

31,8 kg

26,8 kg
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