■ Seria-HW
■ Seria-RLX
■ Seria-HW 500
■ Seria-HM
■ HCM

Wrzątek i gorące mleko

Duża ilość ciepłego napoju w krótkim czasie

Światowy smak jakości

Świeżość
Aromat

Smak

■ Seria-HW

Bravilor Bonamat oferuje szeroką gamę warników
i podgrzewacze mleka dla każdego lokali. Idealnie
do podanie wrzątku do herbaty, zupy czy innych
gorących napojów. Seria HW szybko zapewnia

HW 10
• Woda (2 litry) szybko w odpowiedniej
temperaturze

• Dzięki ręcznego napełniania urządzenie
może serwować wrzątku wszędzie

dużą ilość wrzątku, gdzie seria HM to urządzenia do
podgrzewania mleka. Model HCM służy do podania
gorącej czekolady. Można wybrać odpowiedni
model wśród dużego asortymentu urządzeń.
Maszyny są bardzo proste w obsłudze i oferują
wybór pomiędzy niekapiącym kranem i wydaniem
wody poprzez przyciskaniu przycisków. Dodatkowo,
każde urządzenie ma odpowiednie zabezpieczenia.

HWA 20/50
• Woda (3 / 4,5 litra) szybko w odpowiedniej
temperaturze

• Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i
łatwo się podłącza do wodociągu

• Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia
temperatura

Szybko i łatwe:

Para z RLX 4 szybko

niekapiący kranik.

podgrzeje napojów do
odpowiedniej temperatury.

■ Seria-RLX

HWA 40/70

RLX 3

• Duża ilość wody (4/7 litrów) szybko

• Woda (1,8 litra) szybko w odpowiedniej

• Automatycznie się napełnia wodą.

• Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i

• 3 przyciski do wyboru: filiżanka lub dzbanek

• Łatwe programowanie temperatury

w odpowiedniej temperaturze

Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu

wrzątku lub stałe podanie wrzątku

• Łatwe programowanie temperatury oraz
wielkości porcji (filiżanka / dzbanek)

temperaturze

łatwo się podłącza do wodociągu

• Sygnał wskazuje kiedy należy odkamienić
urządzenia

• Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia

RLX 4

• Sygnał wskazuje kiedy należy odkamienić

• Woda (1,5 litra) szybko w odpowiedniej temperaturze

temperatura

• Maszyna do podania wrzątku oraz pary

urządzenia

• Automatycznie się napełnia wodą. Szybko i łatwo
się podłącza do wodociągu

• Sygnał wskazuje kiedy należy odkamienić urządzenia

Wyświetlacz w HWA

RLX 3/4 również

40/70, do wybrania

dostępny wraz z zapar-

filiżanka, dzbanek lub

zaczami serii RLX.

każda inna ilość, dzięki
ciągłego przepływu.

■ Seria-HW 500

HW 505/510/520

HW+ 510/520

• Duża ilość wody (4/8/16 litrów) szybko

• Duża ilość wody (8/16 litrów) szybko

• Dzięki ręcznego napełniania urządzenie

• Automatycznie się napełnia wodą.

• Posiada termostat do regulowania

• Napełnia się przyciskając guzik

w odpowiedniej temperaturze

może serwować wrzątku wszędzie
temperatury

• Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia
temperatura

• Wskaźnik pokazuje poziom wody

w odpowiedniej temperaturze

Szybko i łatwo się podłącza do wodociągu

• Posiada termostat do regulowania
temperatury

• Sygnał wskazuje czy woda ma odpowiednia
temperatura

• Wskaźnik pokazuje poziom wody

Wąż do szybkiego podania

Żądana temperatura

w filiżankach lub w

w kontenerze można

dzbankach - tylko dla

ustawić termostatem.

serie HW(+).

Lampka wskazuje
czy temperatura jest
odpowiednia.

■ HCM

■ Seria-HM

HM 505/510/520

HCM 510

• Duża ilość mleka (5/10/20 litrów) szybko

• Duża ilość gorącej czekolady (10 litrów)

• Podgrzewa mleka systemem bemarowym,

• Podgrzewa czekolady systemem

w odpowiedniej temperaturze

unikając przeklejania lub przypalenia mleka

• Posiada termostat do regulowania
temperatury

• Wskaźnik pokazuje poziom wody w bemarze

szybko w odpowiedniej temperaturze

bemarowym, unikając przeklejania lub
przypalania napoju

• Posiada termostat do regulowania
temperatury

• Wskaźnik pokazuje poziom wody w bemarze

Podgrzewacz filiżanek

Termosy ze stali

WHK podgrzeje filiżanki i

nierdzewnej utrzymują

kubki. Napoje gorące dłużej

napojów w odpowiedniej

utrzymują temperatury po

temperaturze.

nalewaniu.

Seria HW
Pojemność

HW 10

HWA 20

HWA 40

HWA 50

HWA 70

2 litry

3 litry

4 litry

4,5 litra

7 litrów

-

ok. 42 litry

Wydajność/ godzinę 230V

ok. 18 litrów

ok. 18 litrów

ok. 31 litrów

Zasilanie 230V~ 50/60Hz

2080W

2110W

3350W

205x355x430 mm

205x355x430 mm

218x459x532 mm

295x525x582 mm

218x460x602 mm

HW 505

HW 510

HW 520

HW+ 510

HW+ 520

4 litry

8 litrów

16 litrów

8 litrów

16 litrów

Wydajność/ godzinę 400V
Zasilanie 400V~ 3N 50/60Hz
Wymiary (sxwxg)

-

-

-

-

-

-

ok. 31 litrów

-

3350W

4380W

ok. 53 litry
6000W

Seria HW 500
Pojemność

Wydajność/ godzinę

ok. 20 litrów

ok. 30 litrów

ok. 30 litrów

ok. 30 litrów

ok. 30 litrów

Wymiary (øxw)

205x452 mm

282x502 mm

369x520 mm

282x502 mm

369x520 mm

RLX 3

RLX 4

HM 520

HCM 510

Zasilanie 230V~ 50/60Hz

1990W

2850W

2850W

2850W

2850W

Seria RLX
Pojemność

1,8 litra

Wydajność/ godzinę 230V
Zasilanie 230V~ 50/60Hz
Wymiary (sxwxg)

1,5 litra

ok. 18 litrów

ok. 25 litrów

245x509x448 mm

245x509x448 mm

HM 505

HM 510

1910W

2880W

Seria H(C)M
Pojemność

5 litrów

10 litrów

20 litrów

10 litrów

Czas podgrzewania

ok. 20 minut

ok. 25 minut

ok. 55 minut

ok. 25 minut

2090W

2850W

2850W

2850W

Wymiary (øxw)

210x423 mm

290x438 mm

377x458 mm

290x438 mm

Zasilanie 230V~50/60Hz

Opcje serii HW/RLX/H(C)M
• Wąż do szybkiego podania
• Szafka

Polecamy:

• Renegite do usuwania kamienia osadowego
• Cleaner do czyszczenia

Zmiany zastrzeżone
904.060.012

Państwa dealer Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

