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Sprso
Elegant "bean-to-cup" maskin

Like enkel som en maskin for hjemmebruk.
Brygger som en profesjonell espressomaskin.

Espressomaskiner



Med stolthet presenterer vi: 
Sprso
Hvis du er på jakt etter en espressomaskin som er like 
enkel og intuitiv som en maskin for hjemmebruk, men 
med profesjonelle funksjoner, er Sprso et riktig valg.

Sprso er liten, kraftig og elegant.

Denne elegante bean-to-cup maskinen brygger 
perfekte kopper med ristretto, espresso, café crème 
og americano. Med en melkekjøler (tilbehør) kan du 
dessuten tilberede en god kopp cappuccino eller latte.

Sprso passer perfekt til møterom, venterom og små 
kontorer. Takket være det kompakte formatet passer 
den også fint på kjøkkenbenken hjemme.

Sprso oppfyller forventningene
• Lager perfekt espresso av nykvernede kaffebønner
• Tilbyr mange ulike kaffespesialiteter, og enda flere 

i kombinasjon med en ekstra melkekjøler
• Brygger to kopper kaffe samtidig (ristretto, espresso 

og café crème)
• Ser fantastisk ut med sin unike design
• Enkelt og intuitivt grensesnitt
• Styrke på kaffe, intensitet, kverningsgrad og 

koppstørrelse kan stilles inn etter eget ønske
• Laget av holdbare materialer av høy kvalitet: 

rustfritt stål og BPA-fri plast
• Stor gjennomsiktig bønnebeholder som er lett å fylle
• Utstyrt med en profesjonell CIRCO-brygger
• Avtagbar vanntank for manuell vannpåfylling
• Ekstremt lavt energiforbruk i standby < 0,5W takket 

være "flash heater"

Utstråler enkelhet
Enkelheten gjenspeiles i den intuitive bruken. Sprso er 
designet slik at alle funksjoner er logiske og naturlige. 
Hele prosessen er innlysende: velg først ønsket 
kaffespesialitet og deretter koppstørrelse. Kaffestyrke, 
intensitet og kverningsgrad kan justeres etter eget 
ønske.

Enkelhet må ikke forveksles med manglende muligheter. 
På den brukervennlige skjermen kan alle brukere velge 
kaffe etter egen smak.

Bravilor Bonamat har optimalisert programmeringen av 
de ulike drikkene for å gjøre det enklere for brukerne. 
Vi har skapt tre hovedprofiler med valgmuligheter. 
Profilene varierer i forhold til volum og styrke. I tillegg 
kan man lage tre egne kaffevarianter som oppfyller 
deres individuelle preferanser.

Bruksklar rett fra esken

Sprso kan pakkes ut, kobles til og være klar til bruk på 
kun 10 minutter. Enklere blir det ikke.



Sprso er utstyrt med 
en CIRCO-brygger, 
noe som innebærer 
et mye enklere 
vedlikehold”. 

CIRCO-brygger
Da vi designet Sprso tok Bravilor Bonamat hensyn til 
hver minste detalj. Målet var en mest mulig kompakt 
maskin.

CIRCO-bryggeren er en av disse detaljene. Denne 
bryggeren er utviklet og konstruert av Bravilor 
Bonamat som svar på den stigende etterspørselen 
etter profesjonelle bean-to-cup maskiner. De unike, 
kompakte runde formene på bryggeren gjør det 
mulig å minimere størrelsen på den profesjonelle 
espressomaskinen.

Riktig trykk er viktig for å skape intense smaker. CIRCO-
bryggeren lager riktig trykk for å få best mulig smak 
ut av de nykvernede kaffebønnene. Bryggerens unike 
egenskaper garanterer en konstant bryggetid.

NSF-sertifisert

CIRCO-bryggeren er NSF-sertifisert, og det innebærer 
at den oppfyller internasjonale standarder for helse- 
og miljøsikkerhet.

Denne sertifiseringen viser at det er enkelt å fjerne, 
demontere og rengjøre CIRCO-bryggeren, og dermed 
forenkles vedlikeholdet. Maskinens automatiske 
skylleprogram sørger for en optimal bryggeprosess 
gang på gang. Dette bidrar til vedvarende god kvalitet 
i hver eneste kopp kaffe.

Velprøvd teknologi
• Skaper et perfekt lag crema
• Vedvarende god kvalitet i hver eneste kopp kaffe
• Kompakt rund form, tar lite plass
• Laget av kvalitetsmaterialer som garanterer presisjon 

og pålitelighet
• Enkelt vedlikehold
• Kapasitet på 6 til 18 gram kvernet kaffe
• Patentert av Bravilor Bonamat
• NSF-sertifisert

Maskinen er ukomplisert for brukerne takket 
være profesjonell teknologi.
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Tekniske detaljer
Kapasitet: bønnebeholder | vanntank 300 gr | 2,2 liter 

Strømstyrke 230V~ 50Hz 1978W 

Dimensjoner (bxdxh) 215x440x420 mm

Tappehøyde 80-115 mm (manuelt justerbart drikkeutløp)

Vanntilkobling nei (manuell påfylling)

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

Anbefalt bruk: kopper per dag | forhold maks. 30 porsjoner per dag | 5-10 brukere

Utvalg av drikker (uten melkekjøler) ristretto, dobbel ristretto, espresso, dobbel espresso, café crème, 
dobbel café crème, americano og varmt vann

Ekstra drikker med melkekjøler caffè latte, cappuccino, cappuccino mørk, latte macchiato, espresso macchiato 
og melk

Profiler for drikk 1 små volumer | sterke kaffedrikker
2 middels volumer | vanlige styrker
3 store volumer | vanlige styrker

Sprso melkekjøler

For å kunne tilberede ulike kaffespesialiteter med ferskt 
melkeskum trenger du en melkekjøler.

Sprso melkekjøler ble valgt fordi den oppfyller Bravilor 
Bonamats strenge kvalitetskrav og er utførlig testet.

Apparatet er en kompakt bordmodell. Melken kjøles 
til en temperatur på +1 °C til +7 °C (avhengig av 
omgivelsestemperaturen).

Det automatiske skylleprogrammet sørger for god 
kvalitet i hver eneste kopp kaffe.

Tilbehør: vannfilter

Hvis du ønsker det kan du montere et vannfilter i 
vanntanken til Sprso. Det forbedrer kvaliteten på dine 
kaffespesialiteter (aroma og smak).

Dessuten oppstår det mindre kalkbelegg, som er 
gunstig for bruken og livslengden til Sprso.

Vanntanken er optimert for BRITA AquaAroma Crema-
vannfilter.

Med forbehold om endringer. 904.120.008A

Skann QR-koden og se hvor 
enkelt vedlikeholdet er.


