
THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E

 ◼ Genieten van koffiespecialiteiten met verse melk

 ◼ Stand-alone-thermo-electrische melkkoeler

 ◼ Eenvoudige bediening en reiniging

 ◼ Compact tafelmodel

 ◼ Koelt melk op een temperatuur van +1 tot + 7 graden Celcius

BONEN

SPRSO MELKKOELER



THE BEST
DRINK
ANYWHEREC O F F E E

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

• D x B x H 190 x 150 x 215 mm
• Leeg gewicht in kg circa 1,7 kg
•  Kleur Stainless Steel

TECHNISCHE DETAILS

• Aansluiting Handmatig vullen
• Uurcapaciteit  50 kopjes
• Uurcapaciteit in ltr. nvt
• Aansluitwaarde  230V / 50-60Hz

SPECIFIEKE KENMERKEN

• Compacte koeler
• Tafelmodel
• RVS look
• Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
• Energie spaarstand
• Direct genieten van een drank
• Vele variabele instellingen
•  Geschikt voor kantoren en thuis

• Drankprofielen:
• Kleine volumes en sterke koffies
• Gemiddelde volumes / normale  
 sterktes
• Grote volumes / normale sterktes
• Mogelijkheid voor dubbele  
 ristretto, espresso, en koffie creme

MOGELIJKHEDEN EN OPTIES:

• Sprso melkkoeler 150,00
• Extra dranken worden dan:
• Caffe Latte
• Cappuccino
• Cappuccino dark
• Latte macchiato
• Espresso macchiato
• Warme melkschuim

• Wateraansluitset 130,00
• Brita waterfilter 9,90
• (type AquaAroma Crema)

TECHNISCHE INFORMATIE

DRANKKEUZE

Cafe Latte Cappuccino Espresso 
Macchiato

Warme melk

ECHTE KOFFIESENSATIE
Om te kunnen genieten van diverse koffiespecialiteiten 
met vers opgeschuimde melk, heeft u een melkkoeler 
nodig. De gekozen melkkoeler voldoet aan de hoge 
normen van Bravilor Bonamat en is uitgebreid getest.

Deze koeler is een compact tafelmodel. Hij koelt de melk 
op een een temperatuur van +1  tot 7 graden Celcius 
(afhankelijk van de omgevingstemperatuur)

Het automatische spoelprogramma van de machine 
garandeert de constante hoge kwaliteit in elke kop.

•  Geeft een overheerlijke melkschuimlaag
•  Compacte ronde vorm. Neemt weinig ruimte in
•  Vervaardigd uit hoogwaardige materialen
•  Optioneel: waterfilter en        
   wateraansluitset 

Sprso melkkoeler:
Innovatie: allerhoogste norm op gebied van melkkoelers

Caffe Latte 
Macchiatto


