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Sego
Kompakt bean-to-cup-maskin for den ultimate kaffeopplevelsen!

Alle kaffespesialiteter brygges med nykvernede kaffebønner.

Espressomaskiner



Ren nytelse
Sego er en espressomaskin hvor alle kaffespesialiteter 
brygges med nykvernede kaffebønner.

Via touchscreenen betjenes maskinen på en enkel 
og oversiktlig måte. Det perfekte grunnlaget for alle 
kaffespesialiteter er godt tilberedt espresso.

De profesjonelle Bravilor Bonamat komponentene i 
espressomaskinen sørger for en optimal brygging av 
nettopp espressoen. Kvernen med kniver av rustfritt stål 
sørger for at kaffebønnene kvernes akkurat slik man 
ønsker, grovt eller fint – det er opp til deg.

CIRCO-brygger

CIRCO-bryggeren er utviklet og konstruert for de 
nyeste Bravilor Bonamat espressomaskinene som 
et resultat av den økende etterspørselen etter bean-
to-cup salgsautomater i OCS (Office Coffee Service) 
segmentet. Bryggerens unike kompakte runde form lar 
oss holde espressomaskinene mindre i størrelse.

Trykk er viktig for intense smaker. CIRCO-bryggeren 
utvikler det presset for å få mest mulig ut av de 
nykvernede kaffebønnene. Den unike pumpestyringen 
av bryggeren garanterer en konstant ekstraksjonstid. 
Kontakttiden mellom vannet og nykvernet kaffe er en 
avgjørende faktor for å oppnå en virkelig god espresso.

Bryggeren har en kapasitet på 6 til 18 gram malt kaffe 
per bryggesyklus.

NSF-sertifisert

CIRCO-bryggeren er NSF-sertifisert, noe som betyr at 
den oppfyller folkehelse- og miljøsikkerhetsstandarder. 
Denne sertifiseringen anerkjenner hvor enkelt det er 
å fjerne, demontere og rengjøre CIRCO-bryggeren, 
noe som igjen forenkler daglig vedlikehold vesentlig.

Omfattende meny med 30 drikker

Bravilor Bonamat har nøye valgt ut og satt sammen 
de vanligste kaffespesialitetene, og disse er 
forhåndsprogrammerte. Espressomaskinen kan derfor 
raskt kobles til og tas i bruk.

Utvalget av drikker er avhengig av de valgte 
ingrediensene. I de fleste tilfeller velges sjokolade og 
topping (melkepulver). Standardprogrammet består da 
av: ristretto, espresso, americano, café crème, varm 
sjokolade, espresso-choc, espreschoc, cappuccino, 
cappuccino mørk, caffè latte, moccachino, latte 
macchiato, varm sjokolade deluxe og melk. 
Sego varmer selvsagt også vann til te eller suppe.

Hver drikk kan tilpasses etter eget ønske. Man kan 
forandre disse innstillingene: kverningsgrad, forfukting, 
kontakttid, kaffe/vannforhold og koppstørrelse. 
Det er enkelt å forandre en innstilling ved å trykke 
noen få ganger på touchscreenen. Ved hjelp av en 
minnepenn kan personlige innstillinger kopieres enkelt 
og raskt til andre Sego-enheter.



Liten og kompakt

Sego passer inn de fleste steder ettersom den er så 
kompakt og tar liten plass. Sego kan også brukes uten 
permanent vanntilkobling ved hjelp av en pumpe og 
vannflaske/-tank.

Sego er utviklet for steder hvor en ordinær trakter blir 
for liten og en stor profesjonell maskin blir for stor. 
Det kan være små kontorer med begrenset plass på 
kjøkkenbenken, venteværelser, mindre butikker eller 
bakeren på hjørnet som vil tilby noe ekstra.

Maskinen kan også utstyres med tilbehør som 
begrenser vedlikeholdet til et minimum.

Egenskaper Sego

• Bean-to-cup: tilberedning med nykvernede 
kaffebønner

• Brukervennlig takket være intuitiv touchscreen

• Enkel og rask installasjon

• Slitesterke materialer som sørger for stabil og 
pålitelig drift

• Service- og vedlikeholdsvennlig

• Unik roterende CIRCO-brygger; for enkel 
demontering og rengjøring (NSF-sertifisert)

Sego 12

• 1 beholder til kaffebønner

• 2 beholdere til instantprodukter, for eksempel 
sjokolade og topping

Service og vedlikehold utføres 
så enkelt som mulig

Sego er vedlikeholdsvennlig; maskinens touchscreen 
viser automatisk de fleste handlingene som skal utføres, 
som for eksempel når avfallsbøtten eller spillbrettet må 
tømmes, når rens er nødvendig, og når bryggedelen må 
rengjøres.

I tillegg har Bravilor Bonamat funnet opp, utviklet og 
patentert en rekke viktige komponenter internt.

Det unike varmtvannssystemet reduserer smuss og 
kalkdannelse til et minimum og CIRCO-bryggeren er 
enkel å fjerne, demontere og rengjøre.

Sego går automatisk i energisparemodus når den ikke 
har vært i bruk på en stund.

Sego 12



1. Beholdere til instantprodukter

2. Beholder til kaffebønner

3. Patentert miksesystem som forebygger tilstopping 
av instantprodukter

4. Bravilor Bonamat kvern (ikke synlig) med 
kvernkniver i rustfritt stål

5. CIRCO-brygger for optimalt resultat

6. Enkelt utløp for perfekt americano

7. USB-port for bl.a. software-oppdatering

8. Touchscreen med opptil 30 forskjellige drikker

9. Tappehøyde: 105-135 mm

Sego

Sego 12 med pidestall



NFC

Tilbehør
Sego kan utvides med ulikt tilbehør.

Pidestallkit

Med et pidestallkit økes kapasiteten i avfallsbeholderen 
og spillbrettet. Kitet består av pidestall, stor avfallsbøtte, 
stort spillbrett, samt rist til spillbrettet for å øke 
tappehøyden.

Avløpssett

Ved bruk av pidestallkitet kan Sego kobles direkte til 
avløpet, og du trenger aldri mer å tømme spillbrettet 
manuelt.

Contactless Coffee Control (CCC) app

Sego-appen Contactless Coffee Control kan installeres 
på en enhver smarttelefon. Med denne appen kan 
kaffemaskinen benyttes selvbetjent uten berøring.

Rengjøring og rens

• Bravilor Bonamat espresso rensetabletter for 
rengjøring av bryggedelen.

• Bravilor Bonamat Renegite for avkalking av 
varmtvannssystemene.

• Bravilor Bonamat BSRS 200 vannfiltersystem for 
minimalisering av kalkdannelse.

pidestall

avløpssett

kit til Sego CCC-appen

espresso rensetabletter

rist til spillbrett

spillbrett for pidestall

avfallsbøtte for pidestall

Renegite for avkalking
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Tekniske detaljer
Sego 12

Kapasitet bønnebeholder 1x1,2 kilo

Kapasitet instantbeholdere 2x1,3 liter

Kapasitet avfallsbeholder 30/60 (med pidestall)

Beredingstid

— espresso (40 cc)
— café crème (120 ml)
— cappuccino (120 ml)

ca. 43 sek. per kopp
ca. 45 sek. per kopp
ca. 48 sek. per kopp

Strømstyrke 230V~ 50/60Hz 2190W

Dimensjoner (bxdxh) 315x450x590 mm

Tappehøyde 105-135 mm

Vanntilkobling Ja, ¾” utvendige gjenger

Vanntrykk min. 1 bar

Vannavløp valgfri

Med forbehold om endringer. 904.105.008E


