
De nieuwe Instant Bolero serie:
Handige, snelle, zorgeloze  
en veelzijdige machines!

BOLERO
BRAVILOR

Kies uw favoriete drankje  
en de Bolero levert uw kopje koffie in een handomdraai



De nieuwe Instant Bolero serie

Deze nieuwe serie instant koffie
machines is een verbetering ten op
zichte van de vorige Boleroserie. Het 
ontwerp en de functies zijn gewijzigd 
om aan te sluiten bij de nieuwe trends 
en richtlijnen van JDE Professional.

• Alle machines zijn nu voorzien van een 
kleuren touchscreen

• Het touchscreen maakt bovendien ook extra 
personalisering van dranken mogelijk, zoals 
de aanpassing van intensiteit en volume.

• Bravo Touch en Ultimo Touch hebben  
dezelfde omkasting

• Aparte uitloop voor heet water in alle 
modellen 

• Er kan gekozen worden om ze op het internet 
aan te sluiten (telemetriekit) door de MDB-
uitbreidingskit erbij te bestellen (2 opties)

VERSCHILLEN TUSSEN 
DE NIEUWE SERIE EN 
HAAR VOORGANGER

DE KOFFIEMACHINE  
VOOR INSTANT INGREDIËNTEN
Instant ingrediënten blijven zeer populair, voor 
al omwille van hun lange houdbaarheid en 
flexibiliteit in gebruik.

De nieuwe Instant Bolero serie bestaat uit 
4 modellen:
 de Bolero Pico Touch (1 container)
 de Bolero Pico Latte Touch (2 containers)
 de Bolero Bravo Touch (3 containers)
 de Bolero Ultimo Touch (4 containers)

De nieuwe machines bieden ook een grote 
 variatie aan verschillende soorten dranken (af
hankelijk van de combinatie van instant 
 ingrediënten).

De vormgeving en de gebruikersinterface zijn 
aanzienlijk verbeterd. Bovendien beschikt de 
nieuwe serie over de belangrijkste functionali
teiten voor onze connected services.



Aantal drankjes 2 + heet water 3 + heet water

Aantal containers 1

(1 x 3,2 l)

2

(2 x 1,3 l)

Aanbevolen capaciteit 5  20 gebruikers

5.000  20.000 kopjes per jaar

5  20 gebruikers

5.000  20.000 kopjes per jaar

Afmetingen (h x b x d in mm) 592 x 190 x 441 592 x 190 x 441

Boiler Ja ja

Heet water Aparte uitloop en niet te bedienen  
vanaf het Touchscreen

Aparte uitloop en niet te bedienen vanaf het Touchscreen

Drank configuratie Standaard instelling

Koffie (3,2 l)

Standaard instelling Alternatieve instelling (1) Alternatieve instelling (2)

Koffie (1,3 l) Koffie (1,3 l) Koffie (1,3 l)

Melk (1,3 l) Chocolade (1,3 l) Koffie (1,3 l)

Zettijd

• Espresso

• Koffie

• Cappuccino

• Heet water

12 seconden

14 seconden

5 seconden

12 seconden

14 seconden

14 seconden

5 seconden

Bolero Pico Touch Bolero Pico Latte Touch



Aantal drankjes Max 4 x 9 Max 4 x 9

Aantal containers 3

(1 x 3,2 l & 2 x 1,3 l)

4

(4 x 1,3 l)

Aanbevolen capaciteit 10  30 gebruikers

10.000  30.000 kopjes per jaar

10  30 gebruikers

10.000  30.000 kopjes per jaar

Afmetingen (h x b x d in mm) 592 x 318 x 441 592 x 318 x 441

Inhoud boiler 2,3 l 2,3 l

Heet water Aparte uitloop, maar te bedienen vanaf 
het Touchscreen

Aparte uitloop, maar te bedienen vanaf het Touchscreen

Drank configuratie Standaard instelling

Koffie (3,2 l)

Melk (1,3 l)

Chocolade (1,3 l)

Standaard instelling Alternatieve instelling (2)

Koffie (1,3 l) Koffie (1,3 l)

Melk (1,3 l) Koffie Decaf (1,3 l)

Chocolade (1,3 l) Melk (1,3 l)

Suiker (1,3 l) Chocolade (1,3 l)

Zettijd

• Espresso

• Koffie

• Cappuccino

• Heet water

14 seconden

16 seconden

17 seconden

14 seconden

14 seconden

16 seconden

17 seconden

14 seconden

Bolero Bravo Touch Bolero Ultimo Touch



Ingrediënten categorie
Instant

Capaciteit per uur
30 l (240 kopjes)

Display
Kleuren touchscreen
Bolero Pico Touch en Pico Latte Touch 2.6 inch (6,6 cm)
Bolero Bravo Touch en Ultimo Touch 7 inch (17,78 cm)

Nominaal vermogen
230 V

Watervoorziening
Ja, vaste aansluiting

Kannenfunctie
Optioneel

Connectiviteit
Optioneel

Betaling
Niet van toepassing

Energiebesparende modus
ECOstand beschikbaar

Personaliseerbare opties voor drankjes
Intensiteit 
Grootte (Klein, Middelgroot, Groot)

Vereiste afmetingen (h x b x d)
920 x 389 x 520 (Pico Latte Touch)
920 x 517 x 520 (Bravo & Ultimo Touch)

Dranken (afhankelijk van de configuratie)
Koffie
Koffie Decaf
Melk (niet voor de Bolero Pico Touch)
Chocolade (niet voor de Bolero Pico Touch
Cappuccino (niet voor de Bolero Pico Touch)

KENMERKEN 
INSTANT BOLERO 
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.


