
BWT – For You and Planet Blue.

Indsætning i vandtanken:

BWT bestcup filterpatroner ( ) kan vha. en adapter ( ) 
sættes meget nemt ind i tanken i de fleste kaffe- eller 
espressomaskiner.
Der findes forskellige adaptere, f.eks. til en slange ( )  
eller til direkte tilslutning ( ). Vandet filtreres direkte efter 
behov (inden der brygges kaffe) og er omgående klar.

Spørg din forhandler eller find yderligere oplysninger på 
www.bwt.dk

Perfekt kaffevand er med til at give den optimale kaffeoplevelse og  
skåner samtidig maskinen.

Den professionelle BWT bestcup-teknik reducerer målrettet karbonathårdhe-
den (kalkindholdet) i vandet og sørger for klart og partikelfrit kaffevand uden 
uønsket smag og lugt. Med BWT bestcup-teknologien kan du undgå kalkaf-
lejringer i kaffemaskinen og forbedre smagen på espresso og kaffespeciali-
teter på en yderst effektiv måde.

Værdifulde mineraler bevares i vandet og sørger derved for en optimal aroma 
og en perfekt crema.

Den professionelle BWT bestcup-teknologi tilbyder omfattende sikkerhed for 
din maskine og sørger for forbedret oplevelse hos alle kaffekendere og  
espresso-elskere.

In-Line-tankfilter til kaffemaskiner!  
fås til næsten alle mærkeapparater.

* Indregistrerede varemærker for firmaerne JURA (Schweiz), Lavazza (Italien), Saeco (Italien) og ILLY (Italien).

BWT bestcup lever op til de professionelle krav fra 
kaffeentusiaster og baristaer.

Filtret beskytter kaffemaskinen mod kalkaflejringer
   sikrer derved en lang levetid for den værdifulde  
maskine

Garanterer den bedste og mest ensartede kaffekvalitet
   perfekt kaffearoma

Yderst effektiv ved hjælp af maksimal filterkapacitet
   med den professionelle 4-trins filtrering

Enkel håndtering uden komplicerede indstillinger
   for simpel filterskift

BWT bestcup In-Line-tankfilter
Kompatibelt med mange kaffeautomater som f.eks. 
JURA®*, Lavazza®*, Saeco®*, ILLY®* og andre mærker.

NYHED

Optimeret vand til kaffe

Råvand



Fordele ved professionel BWT bestcup-teknikken:
   Høj filterkapacitet
   Sikker beskyttelse mod kalkaflejringer
   Optimal kaffekvalitet
   Enkel håndtering – hurtig filterudskiftning

Maksimal ydelse, der lever op til alle krav

BWT bestcup: det bedste kaffevand takket være den avancerede teknologi og 4-trins filtrering

Varenumre BWT bestcup-filterpatroner
BWT bestcup T:  428120290 (10 stk.)
BWT bestcup S:  428120310 (10 stk.)
BWT bestcup M:  428120330 (6 stk.)
BWT bestcup L:  428120350 (4 stk.)

Koppens volumen
Kvalitets-
område  35 ml  70 ml  150 ml

A 2.381 1.190 555
B 1.428 714 333
C 1.020 510 238
A 2.381 1.190 555
B 1.428 714 333
C 1.020 510 238
A 4.762 2.381 1.111
B 2.857 1.429 667
C 2.041 1.020 476
A 9.524 4.762 2.222
B 5.714 2.857 1.333
C 4.082 2.041 952

Ionbytter fastholder kalk

Finfilter fjerner partikler

Aktivkul binder organiske  
forureninger og klor

Forfiltret fjerner partikler som f.eks. 
sand og rust

BWT bestcup T
Filterkapacitet ved 10 °KH = 50 liter

BWT bestcup M
Filterkapacitet ved 10 °KH = 100 liter

BWT bestcup S
Filterkapacitet ved 10 °KH = 50 liter

BWT bestcup L
Filterkapacitet ved 10 °KH = 200 liter
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DK-2670 Greve
Tel.: +45 43 600 500 
Fax: +45 43 600 900
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Vandoptimering fra BWT til:
   kaffemaskiner
   vendingautomater
   bageovne/kombidampere
   isterningmaskiner

Kontakt BWT for den bedste løsning.


