
  

  



 

  
  



  

  

Breid uw 
assortiment 
uit 

Meer kwaliteit, meer productiviteit, 
meer tevreden klanten, uw bereik 
zal groeien met de BL-500 dark 
editie 

Perfecte koffie, kopje na kopje, dankzij de pre-infusie technologie, de B-16 

extractiegroep en de professionele zeef kop die garanderen dat de kop 

altijd gelijkmatig geweekt wordt. De thee care technologie maakt het 

bereiden van uitstekende thee snel en makkelijk. 

‖ PREINFUSIE TECHNOLOGIE. ‖ ENERGIE BESPARING. ‖ B16 
EXTRACTIE GROEP. ‖ TEA CARE TECH. ‖KLAAR VOOR 
EXTRATIE. ‖ PRO-Z EEF KOP. 



  

  

Ontwerp en 
technologische 
systemen om u in 
staat te stellen om 
uw professionaliteit 
uit te drukken. 
Details maken het verschil voor een barista, 
daarom is de BL-500 uitgerust met 
geëvolueerde systemen waarmee u met het 
grootste comfort en precisie achter de 
toonbank aan uw creaties kan werken. Melk  
schuim wordt een kunstvorm met de 
progressieve melk controle. Met het 
aanraakscherm is er slechts een aanraking 
nodig om alle functies van de machine te 
beheren, terwijl de koffie led-lampjes de 
uitgifte verlichten om u meer controle te 
geven over alle details van uw voorbereiding. 
 

‖ 
‖ 

PROGRESSIEVE MELK CONTROLE 
KOFFIE UITGIFTE LED.  

 ‖ SLIDE SHOW. 
 ‖ AANRAAKSCHERM. 

‖ BL FILTER HOUDER. 



  

  

Flexibel, programmeerbaar, 
geëvolueerd: de ideale werkpartner. 

BL-500-DE 2 Gr BL-500-DE 3 Gr Tall Cup 

BL-500-DE 2 Gr BL-500-DE 2 Gr Tall Cup BL-500-DE 3 Gr BL-500-DE 3 Gr Tall Cup 

De ideale werkpartner is in staat om in jou tempo te bewegen. Verkrijgbaar 
met 2 of 3 groepen, en voor de standaard en voorde hoge kopjes, kan de BL-
500 DE direct via de pc of usb worden geprogrammeerd om zich aan te 
passen aan uw dagelijkse behoefte. 

En door de groepen 1 voor 1 schoon te maken, 
kunt u blijven werken zonder ooit stil te 
moeten staan doordat de machine gereinigd 
wordt 

‖ AUTO-REINGING. ‖ COMPUTER 
PROGRAMERING INTERFACE. ‖ 
ELECTRONISCH VEILIGHEIDDRUK. ‖ USB 
AANSLUITING. . 



  

  

BL-500-DE 2 Gr 3 Gr 
LCD TFT 4,3” kleuren touch scherm 

Bluetooth aansluiting 

USB aansluiting 

 standaard 

optioneel 

 standaard 

optioneel 

  standaard 

 standaard 

 standaard 

 standaard Koppen warmer 

Versie Standaard / Tall Cup* 

Koppen capaciteit 

Boiler capaciteit 

Boiler element 

45 kopjes Ø 65 

11 l 

4200 W 
3 80-400 V 3N ~ 50 Hz Stroom aansluiting 2 20-240 V 1N ~ 50 Hz 

Water aansluiting 3/8” F 

1 - 2 N. water uitgifte - N. stoom uitgifte 

Afmetingen mm en gewicht L 770 x B 535 x H 555 - 70 kg 

Versie Standard / Tall Cup* 

65 kopjes Ø 65 

17,5 l 

Koppen capaciteit 

Boiler capaciteit 

Boiler element 5200 W 
3 80-400 V 3N ~ 50 Hz Stroom aansluiting 2 20-240 V 1N ~ 50 Hz 

Water aansluiting 3/8” F 

1 - 2 N. water uitgifte - N. stoom uitgifte 

Afmetingen mm en gewicht L 1010 x P 535 x H 555 - 90 kg 

* Tall Cup versie: maximale mok/ glas hoogte  140 mm. 



 

  
 

Brasilia is een onderdeel van Bianchi Industry Spa 
www.coffee-ts.com: info@coffee-ts.com 
Hondsruglaan 91B 5628DB Eindhoven +31-402025364 

http://www.coffee-ts.com/

