
THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E

 ◼ Modern design

 ◼ Snelle en eenvoudige bediening

 ◼ Eigen koffieblends

 ◼ Zetsterktebeheersing

 ◼ Heet water voor thee

SNELFILTER

AURORA TWIN LOW
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UpTo Coffee
John F. Kennedylaan 9c
Postbus 177
5550 AD Valkenswaard - Nederland

Tel: +31 (0)40 - 255 50 90
Fax: +31 (0)40 - 255 51 80
E-mail: info@uptocoffee.com
Internet: www.uptocoffee.com

AFMETINGEN EN KLEUR
•  B x D x H 626 x 595 x 590 mm
•  Leeg gewicht in kg circa 12kg 

 Kleur RVS 

TECHNISCHE DETAILS
• Thermoscontainer Aurora  2 x 5,7 L (90 kopjes)
• Airpot Furento  2 x 2,2L (35 kopjes)
• Heet water boiler  3 L
• Uurcapaciteit 230V   37L / 290 kopjes (120ml)
• Uurcapaciteit 400V NVT
• Aansluitwaarde 230V  50/60Hz / 3000W
• Aansluitwaarde 230V NVT
• Zet-/bereidingstijd 230V 15 min2 (5L)
• Zet-/bereidingstijd 400V NVT
• Waterdruk Min. 2 bar
• Wateraansluiting 3/4” BSP

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Intuitief Touchscreen
• Instellen gewenste sterkte (mild, regular,  
 dark roast
• Instellen gewenste hoeveelheid (1,9 / 2 /  
 3,5 / of 5 liter)
• Instellingen zoals zettemperatuur, koffie/ 
 water-ratio en bereidingstijd
• ECO-Modus 
• Dag-en totaaltellerstand
• Grote capaciteitit
• Prachtig modern deign
• Made in Holland
• Kleppenvrij zetsysteem
• Temperatuurinstelling per unit instelbaar
• Hoogwaardige materialen
• Zetsterktebeheersing. Door waterbypass- 
 functionaliteit, kan koffie zetten sneller
• RFID-Kaart. Met een RFID-kaart kunt u een 
 voudig recepten en instellingen uitwisselen  
 met andere met andere Aurora-Units. 
• Eigen koffieblends. De Aurora-Units bieden  
 professionals de mogelijkheid eigen koffier- 
 recepten te creeren. Denk aan homemade- 
 blends of koffiespecialiteiten met exacte  
 instellingen aangaande zettemperatuur,  
 waterafgifte en extractietijd. 
• Watersproeikop. De watersproeikop is spe 
 ciaal ontwikkeld om de lekkerste aroma’s in  
 de koffie naar boven te brengen en verkal- 
 king in de sproeikop te minimaliseren 
• Zet koffie volgens de SCAE Gold Cup     
 norm

VERVOLG SPECIFIEKE KENMERKEN
• Het LCD display van de thermoscontainer  
 van de Aurora laat zien hoe vol de unit is  
 en of de container moet worden bijgevuld.  
 Tevens geeft het diplay aan wanneer de con 
 tainer schoongemaakt dient te worden. 
• NB De container wordt NIET standaard mee 
 geleverd bij de thermal brewers.
• ZET KOFFIE IN DE KEUKEN< EN SERVEER  
 ELDERS!
• Zonne-energie: de zonnecellen bovenop  
 de thermoscontainer is voorzien van een  
 LCD-display van energie.
• Wij adviseren Bravilor korfilterpapier, rene 
 gite voor ontkalken, en cleaner voor het  
 schoonmaken van de containers.
• 1. De Aurora SGL en TWL kunnen gecom 
 bineerd worden met de Airpot Furento in  
 plaats van de thermoscontainer Aurora
• 2. De bereidingstijd is afhankelijk van het  
 gekozen recept en/of zetsterktebeheersing  
 (waterbypass) wordt toegepast

ACCESOIRES
• Thermoscontainer Aurora
• Filterpan
• Korf 
• Korffilterpapier 
• Cleaner
• Renegite
• Tableau Aurora 
• Verhogingstableau Aurora
• Filterpanveer

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE

Snelfilterkoffie Heet water Kan functie

C O F F E E

C O F F E E

EENVOUD TEN TOP
Aurora Twin Low (Aurora TWL) zet de filterkoffie rechtstreeks in 
twee basissen van de draagbare thermoscontainers Aurora. De 
voorgeprogrammeerde keuzes: mild roast, regular roast en dark roast 
zijn eenvoudig te gebruiken via het touchscreen.
Professionals kunnen de belangrijkste aspecten van het 
bereidingsproces zelf instellen, zoals de watertemperatuur, koffie/water-
ratio, doseersnelheid en nadruppeltijd. Dit is interessant wanneer u 
bijvoorbeeld single-origin koffie serveert en/of eigen (huismerk) blends 
aanbiedt. Tevens kunt u gebruik maken van de waterbypass.

• De Aurora Twin zet 11,4 liter filterkoffie in ca. 15 minuten.
• De watersproeikop brengt de lekkerste aroma’s in de koffie naar  
 boven.
• De Aurora kan in vier verschillende hoeveelheden koffiezetten:  
 1,9 (Airpot), 2, 3 en 5 liter.
• Deze machine kan twee containers koffie tegelijk zetten, zelfs  
 met twee verschillende recepten (watertemperaturen).
• Met een RFID-kaart kunnen de instellingen eenvoudig onderling  
 uitgewisseld worden.
• De dag- en totaaltellerstand wordt geregistreerd.
• De Aurora zet koffie volgens de kwalitatieve SCAE Gold Cup  
 norm.
• De Aurora Twin Low kan rechtstreeks koffiezetten in de 

Bravilor Aurora Twin Low
Innovatie: Thermal Brewer


