
  

  



 

  
  



  

  

Gebouwd om 

lang mee te gaan. 

De BL-500 light editie is uitgerust 

met het Bullone Rosso systeem, 

dat een langere levensduur van 

de machine garandeert. 

Stabiele temperaturen, thermische schok om de vorming van kalkaanslag 
in de ketel te voorkomen, eenvoudig onderhoud dankzij de mogelijkheid 
om uitsluitend de Bullone Rosso te verwijderen en te vervangen, droge 
stoom voor schuim met de minimale hoeveelheid melk. 

‖ 
‖ 

DE TERMISCHE SCHOK GAA DE VORMING VAN KALKAANSLAG TEGEN.  

DE TEMPERATUREN ZIJN ALTIJD STABIEL ‖ MAKKELIJK ONDERHOUD 

VERWIJDER EN VERVANG ALLEEN DE BULLONE ROSSO. ‖ DROGE 

STOOM. 



  

  

Verhoog de 
productiviteit. 

Wanneer u over de juiste gereedschappen beschikt, kunt u meer produceren, met een 

betere kwaliteit en minder inspanning. Elk technologisch systeem in de BL-500 LE is 

ontworpen om het werk van de barista gemakkelijker te maken, waardoor ze een groter 

aantal klanten met minder inspanning tevreden kunnen stellen. 
‖ B16 GROUP WITH STATIC 

De B16 groep zorgt ervoor dat uw koffie van een constant uitstekende kwaliteit is; de 

droge stoom maakt het maken van schuim veel sneller, en met Tea Care Tech kunt u 

thee en infusies serveren met een onvergetelijke smaak. 

PRE-INFUSION. ‖ INSULATED 
BOILER. ‖ READY FOR PULLING. 
‖ TEA CARE TECH. ‖ ENERGY 
SAVING. ‖ DRY STEAM. 



  

  

Technologie voor 
echte proffessionals: 
alles wat een barista 
zich maar kan wensen 

‖ AUTO-REINGING. ‖ COMPUTER PROGRAMMERING INTERFACE. 

USB AANSLUITING. ‖ KOPPEN WARMER 4 STANDEN. ‖ 

Beweeg met gemak achter de 

toonbank, laat uw creativiteit u leiden, 

verbaas uw klanten met de kwaliteit 

en het ontwerp, geniet van de 

schoonheid van uw vak.  De BL-500 LE 

biedt u alles wat u zoekt in een 

professioneel systeem: bedien de 

machine met een aanraking, creëer 

schuim met precisie en zonder het 

risico van schiften en bereid geweldige 

drankjes in een oogwenk. 

BL-500-DE 3 Gr 

Het is precies zoals u 
wilt dat het is, omdat 
het zich aanpast aan 
uw behoefte. 

‖ PREINFUSIE TECHNOLOGIE. ‖ PROGRESSIEVE 

TEXTURING CONTROLE. ‖ KOUDE STOOM PIJP 

‖ 

‖ 

KOFFIE UITGIFTE LED. ‖ BL ZEEF HOUDER. 

TOUCH DISPLAY. 

BL-500-LE 2 Gr BL-500-LE 3 Gr 
Beschikbare versies zijn met twee of drie groepen, 

en voor standaard of hoge bekers. Vier 

verschillende standen van bekerverwarming om uit 

te kiezen, de mogelijkheid om Bluetooth-

connectiviteit toe te voegen, een interface voor 

machineprogrammering aan boord via pc of USB-

station. Kies en beheer het zoals u dat wilt: de BL-

500 LE is de ideale werkpartner, omdat hij zich 

aanpast aan uw behoeften met behoud van 

prestaties en gebruiksgemak. BL-500-LE 2 Gr Tall Cup BL-500-LE 3 Gr Tall Cup 



  

  

BL-500-LE 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* 

Kopjes hoeveelheid 

Boiler capaciteit 

45 Kopjes Ø 65 

11 l 

Boiler element 4200 W 

Stabilised boiler Bullone Rosso 0,38 l - 1000 W 

80-400 V 3N ~ 50 Hz 3 
Power supply 2 20-240 V 1N ~ 50 Hz 

3/8” F Water supply 

 water uitgifte - stoom uitgifte 

Afmetingen mm en gewicht 

1 - 2 koud 

L 770 x B 535 x H 555 - 71 kg 

Versie Standaard / Tall Cup* 

65 Kopjes Ø 65 

17,5 l 

Kopjes hoeveelheid 

Boiler capaciteit 

Boiler element 5200 W 

Stabilised boiler Bullone Rosso 0,38 l - 1000 W 

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

3/8” F Water aansluiting 

 Water uitgifte – stoom uitgifte 

Afmetingen mm en gewicht 

1 - 2 Cold Touch 

L 1010 x B 535 x H 555 - 91 kg 

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



 

  
 

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


