
    Anbefalt maks. antall kaffekopper pr. dag (120 ml):
140

Type kaffe:
Hele bønner

    Antall drikkevalg
Opptil 8

FreshGround 310 Touch gir deg et et stort utvalg av kaffedrikker.  Automaten 
har i tillegg til beholderen for kaffebønner også to beholdere til instant-
produkter. Kvaliteten på hver enkelt kaffekopp blir optimal ettersom den 
tilberedes av nykvernede kaffebønner.

FreshGround 310 Touch tilbyr også varmt vann fra et separat utløp til te og 
suppe. Det patenterte Bravilor Bonamat miksesystemet for ingredienser 
forhindrer tilstopping i mikseenhetene, slik at strømmen av instantprodukter 
optimaliseres. Kaffemaskinen er utstyrt med en stilig touch screen som gir 
maskinen et moderne og elegant preg. Skjermen er enkel å betjene, og med 
noen få tastetrykk programmeres ulike innstillinger akkurat slik du ønsker.

Freshground 310 touch oppfyller kvalitetskravene til ECBC  
(European Coffee Brewing Centre). Garantien for god kaffe!

Egenskaper

Bonamat - en toneangivende fabrikant i over 70 år
Bravilor Bonamat er en toneangivende fabrikant av filtermaskiner, espressomaskiner, helautomatiske 
kaffemaskiner og vannvarmere. Denne familiebedriften har eksistert i over 70 år. I denne perioden 
har bedriften utviklet seg fra engroshandel i produkter til hotell- og restaurantnæringen til spesialist 
og produsent. Bedriften er nå en utvikler, produsent og leverandør med internasjonalt preg og 
ambisjon. 

Alle apparatene fra Bravilor Bonamat er laget av førsteklasses materialer. Pålitelige kaffemaskiner 
med lavt energiforbruk og lang levetid. 

ECBC godkjent kaffemaskin med en 
Iøynefallende berøringsskjerm og separat 
utløp for varmt vann.
Nytraktet kaffe fra hele bønner, sjokoladedrikk 
og varmt vann fra samme maskin. Du smaker 
kvaliteten!

Freshground 310 Touch



Antall beholdere  
3 stk

Sjokoladepulver 
Ja

Melkepulver 
Ja

Fersk melk 
Nei

Kannefunksjon 
Ja (1 liter)

Kapasitet beholder kaffe 
1 x 2800 gram

Kapasitet beholder sjokoladepulver 
1 x 1300 gram

Kapasitet beholder melkepulver 
1 x 1300 gram

Eget tappepunkt for varmt vann 
Ja 

Avfallsbeholder
Indikator for full avfallsbeholder

Vanntilkobling 
Fast tilkobling 

Dimensjoner maskin 
B 335 mm, H 901 mm, D 505 mm

Kaffefilter
Papirfilter på rull som kjøpes seperat

Tappehøyde kopper/krus 
123 mm

Tappehøyde kanne 
179 mm

Antall kverner 
1

Skjerm 
Berøringsskjerm (mulighet for egne 
bilder/logo)

Elektrisitet 
230V~ 50Hz 2560W

Grutgjennomføring 
Tilvalg

Vannfilter 
Eco kalkfilter

Underskap 
Tilvalg

Betalingssystem
Tilvalg
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Ta gjerne kontakt med oss 

Waterlogic Norge AS 
www.waterlogic.no
Telefon 815 51 960 
kundeservice@waterlogic.no

Tekniske spesifikasjoner

GJØR KAFFEPAUSEN BEDRE MED

Maskinen er enkel å holde ren og vedlikeholde, samt hver enkelt kopp traktes med et rent papirfilter. I tillegg 
sørger kvalitetsbryggeren for en optimal bryggeprosess. Summen av dette gir kaffe med utsøkt smak.


