
THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E

 ◼ Heetwaterapparaat met vaste wateraansluiting

 ◼ Modern design

 ◼ Snelle en eenvoudige bediening

 ◼ Temperatuur instelbaar van 45 C tot 95 C

 ◼ Twee vooraf ingestelde doseerknoppen

 ◼ Duidelijk en gebruiksvriendelijk display 

HEET WATER

HWA 14D
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AFMETINGEN EN KLEUR
•  B x D x H 242 x 568  x 501 mm 

 Leeg gewicht in kg circa 15 kg 
 Kleur RVS

• Taphoogte 140 mm
• 

TECHNISCHE DETAILS
• Buffervoorraad  13,1 liter 
• Directe aftaphoeveelheid 13 liter (ca 6min)
• Uurcapaciteit   30 liter / circa 150 kopjes
• Aansluitwaarde 230V 50/60Hz / 2830W
• Wateraansluiting Ja
• Watertemperatuur Programmerbaar tussen 82 C  
  tot het kookpunt 97-100 C

SPECIFIEKE KENMERKEN
• Zeer snelle uitgifte
• Compacte smalle footprint
• Grote capaciteit
• Aantrekkelijke vormgeving door 360 graden  
 design
• Gebruiksvriendelijk LCD-display
• Onderhoudsvriendelijk
• Energiezuinig dankzij slimme software.  
 Handmatig of automatisch programmeren 
• PRE-ECO-TIJD. Door vooraf ingestelde     
 periodes wordt water beperkt bijgevuld 
• Slimme PRE-ECO-TIJD. Met intelligente  
 software wordt het dagelijks gebruik van de  
       PRE-ECO-TIJD geannalyseerd en  
 worden de tijdperiodes vanzelf aangepast.  
 Het energieverbruik wordt dus volledig auto- 
 matisch geminimaliseerd.
• Nauwkeurige portieregulering
• Diverse machinegroottes voor elke behoefte!
• De HW6D is uitgerust met de automatische  
 dispencerkraan met twee doseertoetsen.  
 De doseergroottes kunnen naar wens  
 geprogrammeerd worden. Voor grote mok 
 ken is de free-flow optie beschikbaar )toets  
 ingedrukt houden)
• De HWA 6D zijn bij uitstek geschikt voor  
 kopjes en mokken dankzij de taphoogte van  
 140mm. Door portieregulering bevat elk  
 kopje dezelfde hoeveelheid heetwater.

ACCESOIRES
• Lekbak HWA
• Renegite
• Claener
• Dubbelwandige thermoskannen
• Qline-kannen RVS 

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE

Heetwater

C O F F E E

HEETWATERDSPENCER
HWA 14D heeft naast de functionele eigenschappen, zoals snel heet 
water en een hoge uurcapaciteit, meer te bieden.
De machine is rondom ontworpen (360 graden); de machine ziet er 
vanuit elke hoek aantrekkelijk uit. Branding behoort zeker tot de moge-
lijkheden.
De footprint is compact en smal. Hierdoor neemt de machine weinig 
ruimte in beslag.
HWA 14D is gebruiksvriendelijk in de breedste zin van het woord; het 
LCD-display zorgt voor duidelijke communicatie en maakt program-
meren makkelijk. Daarnaast is de machine ook onderhoudsvriendelijk. 
Bravilor Bonamat onderdelen zijn kwalitatief hoogwaardig en duurzaam. 
Het resultaat: weinig onderhoud én een lange levensduur.

• LCD-display met intuïtieve programmering
• Droogkookbeveiliging
• Boilerisolatiemateriaal houdt energieverbruik laag
• Slimme ECO-functie optimaliseert waterbehoefte vs. energieverbruik
• 2 druktoetsen voor vaste hoeveelheden heet water (bijv. 120 ml kop  
 en 150 ml mok)
• Free-flow optie achter druktoets
• Taphoogte: 140 mm voor kopjes en mokken

• Gebruik onze Pick Wick Theesoorten op deze website.
• Gebruik onze Cup a Soup sachets voor lekkere soepen

TECHNISCHE INFORMATIE


