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BELOGIA 
BC11 Plus

ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ 
BEAN TO CUP
Ασυναγώνιστος συνδυασμός 
τεχνολογίας, επαγγελματικών 
ποιοτικών επιδόσεων και εξαιρετικής 
σχέσης απόδοσης - τιμής σε μια 
μηχανή που θα ικανοποιήσει απόλυτα 
τους πελάτες σας.

FULLY AUTOMATIC, BEAN TO 
CUP COFFEE MACHINE 
Unmatched combination of 
technology, professional quality 
and exceptional value for money in 
a machine that will fully satisfy your 
customers.

2



3



4



ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Η BC11 plus είναι ιδανική λύση όταν υπάρχει η 
απαίτηση για πολλά διαφορετικά ροφήματα 
υψηλής ποιότητας γρήγορα και εύκολα! 

Αποτελεί μια έξυπνη επένδυση αφού συνδυάζει 
επαγγελματικές υψηλές επιδόσεις σταθερής 
ποιότητας, έξυπνη τεχνολογία φιλική προς τον 
χρήστη και εξαιρετική σχέση τιμής – απόδοσης.

Εγγυημένα προσθέτει αξία στη φιλοξενία σας 
χάρη στα χαρακτηριστικά που ενσωματώνει 
που καλύπτουν απόλυτα τις λειτουργικές 
και γευστικές απαιτήσεις των πελατών σας 
προσφέροντας κάθε φορά την καλύτερη 
δυνατή εμπειρία καφέ.

VERSATILE PROFESSIONAL 
SOLUTION FOR OUTSTANDING 
SERVICE QUALITY
BC11 plus is the perfect solution when there is a 
need for many different, high quality beverages, 
quickly and easily! 

It is a smart investment as it combines high 
quality professional performance with consistent 
quality, smart user-friendly technology and 
excellent value for money. 

BC 11 Plus adds guaranteed value to your 
hospitality thanks to its embedded features 
that perfectly meet functional and taste 
requirements of your customers, providing the 
best coffee experience ever
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ΑΙΣΘΗΤΙΚH ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜIΑ
Μικρών διαστάσεων, συμπαγούς σχεδιασμού 
και κομψού design, με εξωτερικά ανοξείδωτα 
μέρη, ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

AESTHETICS AND ERGONOMICS
Compact and elegant design, with exterior 
stainless steel frontal, fits perfectly to any 
environment.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙδΟΣΗ
Μεγάλης παραγωγικότητας, με καινοτόμο 
τεχνολογία, παρέχει 30 διαφορετικά 
ροφήματα υψηλής ποιότητας και πλούσιας 
γεύσης, εφάμιλλα των ροφημάτων των 
επαγγελματιών barista. Το πρωτοποριακό 
σύστημα παρασκευής αφρογάλατος 
παρασκευάζει εξαιρετικής ποιότητας 
κρεμώδες αφρόγαλα, ενώ ο μύλος 
ακριβείας με κεραμικά μαχαίρια εγγυάται 
μακροχρόνια απόδοση με ελάχιστο θόρυβο 
και αναδεικνύει τη μοναδική γεύση και τα 
αρώματα του καφέ σας.

PROFESSIONAL CONSISTENT 
QUALITY AND PERFORMANCE
Highly productive, with innovative 
technology delivers 30 different high-quality 
and rich-tasting beverages similar to those 
of professional barista. The cutting-edge 
foam making system delivers premium 
quality creamy foam, while the precision 
ceramic grinder discs guarantee long-
lasting performance with minimal noise and 
highlights the unique tastes and aromas of 
your coffee.
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ          
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ

Υπεραυτόματη με μεγάλη, απλή και σαφή 
7’’ οθόνη αφής αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή για χώρους εξυπηρέτησης 

selfservice όπως αίθουσες πρωινού και 
γραφεία αφού οποιοσδήποτε με ένα 

άγγιγμα μπορεί να ετοιμάσει ένα άψογο 
φλιτζάνι καφέ της αρεσκείας του. Ιδανική 

και για χώρους όπου απασχολείται 
προσωπικό για την εξυπηρέτηση 

πελατών, εφόσον με τους αυτοματισμούς 
της και τη δυνατότητα εξατομίκευσης 
και αποθήκευσης των επιλογών σας, 
προσφέρει ταχύτητα και οργάνωση 

εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

MAxIMUM SERVICE 
PERFORMANCE AND 

CONVENIENCE
Fully automatic with large, simple and 

clear 7'' touchscreen, is an excellent 
choice for self service locations such as 

breakfast rooms or offices, since anyone 
can brew a perfect cup of coffee with a 
single touch. Also, ideal for businesses 

where service team takes care of 
customers as machine’s automations and 
its personalization functions offer service 

speed by saving valuable time.  
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Ενσωματώνει σύγχρονο πατενταρισμένο 
σύστημα διπλής λειτουργίας εκχύλισης 
καφέ, με πίεση για espresso ή χωρίς 
πίεση για καφέ φίλτρου, υποδοχή 
αλεσμένου καφέ, αυτόματο σύστημα 
παρασκευής αφρογάλατος, παροχή 
ζεστού νερού για τσάι και ρυθμιζόμενο 
σε ύψος εκροέα για χρήση κλασικού 
φλιτζανιού ή ψηλού ποτηριού για latte. 
Συνοδεύεται προαιρετικά από το ειδικά 
σχεδιασμένο ψυγείο γάλακτος Belogia 
MC6L digital που συνδέεται με τη μηχανή, 
αντιμετωπίζοντας με άνεση ώρες αιχμής 
με μεγάλη ζήτηση.

INCREDIBLE FLExIBILITY
Embodies patented dual function 
brewing system, pressurized for espresso 
and non-pressurized for regular coffee, 
ground coffee inlet, automatic milk 
frothing system, hot water outlet and 
height adjustable spout for serving 
from classic espresso cups to latte glass. 
Optionally accompanied with specially 
designed Belogia MC6L digital milk cooler 
connected to the machine servicing 
comfortably any beverage preference 
even at peak time.

ΥΓΙΕΙΝΗ
Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού του 
κυκλώματος παρασκευής καφέ και 
αφρογάλατος διασφαλίζει την υγιεινή 
και ασφάλεια των ροφημάτων, απαιτεί 
ελάχιστη συντήρηση και εξασφαλίζει 
μεγάλη διάρκεια ζωής της μηχανής.

HYGIENE
Automatic cleaning of brewing and 
milk frothing systems ensures safety 
and hygiene of the beverages, requires 
minimum maintenance and assures long 
machine life time.
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Οθόνη αφής 7’’. Διαδραστική, έγχρωμη, 
απλή και εύχρηστη με 8 επιλογές 

διαφορετικών ροφημάτων σε κάθε 
επιλεγμένη οθόνη. Προσελκύει τα 

βλέμματα και ανοίγει την όρεξη για 
μοναδικά ροφήματα. 

7’’ touch screen. Intuitive, simple, color 
and easy to use touch display with 8 

beverages options per screen. It attracts 
attention and whets the appetite for 

exceptional beverages.

Διπλός εκροέας για ταυτόχρονο 
σερβίρισμα σε δύο φλιτζάνια.

Double spoutto brewin two caps 
simultaneously.

Δυνατότητα ρύθμισης του 
εκροέα σε ύψος για εύκολο 
σερβίρισμα όλων των 
διαφορετικών ροφημάτων στο 
κατάλληλο φλιτζάνι ή ποτήρι.  

Height adjustable spout to serve 
properly all different beverages in 
the right vessel.

Τρεις επιλογές παροχής νερού: δοχείο νερού 
2lt αποσπώμενο, σύνδεση στο δίκτυο νερού 

και σύνδεση σε μεγάλο δοχείο νερού κάτω από 
πάγκο.  Διαφορετικοί τρόποι παροχής νερού για 

οποιαδήποτε περίπτωση. 

Three water supply 
solutions: removable 
2lt water tank, mains 

connection, and 
under counter water 

container connection.  

Μύλος άλεσης με ανθεκτικά, κεραμικά μαχαίρια που εγγυώνται 
μακροχρόνια απόδοση με ελάχιστο θόρυβο και το καλύτερο 

αποτέλεσμα στο φλιτζάνι. Μεγάλη χωρητικότητα δοχείου 
κόκκων καφέ, περίπου 1200gr.

Ceramic grinder discs guarantee long-lasting performance with 
minimal noise and the best in cup result.

Large coffee bean hopper capacity, approx. 1200gr.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟδΙΑΓΡΑφΕΣ
FEATURES & TECHNICAL DATA 

Μεγάλο δοχείο υγρών και 
στερεών υπολειμμάτων 
χρηστικότητας έως 70 καφέδες.

Up to 70 coffees cakes, large 
trip try and grounds container 
capacity.

Υποδοχή αλεσμένου καφέ 
ή decaffeinate

Ground coffee in let.

Πρωτοποριακό σύστημα παρασκευής 
αφρογάλατος με τεχνολογία αντλίας 
με αέρα, παρασκευάζει εξαιρετικής 
ποιότητας κρεμώδες αφρόγαλα 
εύκολα και γρήγορα. Σύνδεση με 
ψυγείο γάλακτος, προαιρετικά.

Innovative foaming system with air 
pump technology produces premium 
creamy foam easily and quickly. 
Connection to milk fridge. Optional.

Επαγγελματική, ρύθμιση ακριβείας 
όλων των παραμέτρων παρασκευής των 
ροφημάτων και διαχείριση της μηχανής 
μέσω εύχρηστης οθόνης αφής.

Professional, precise adjustment of all 
beverage parameters and machine 
handling via an easy-to-use touch screen.

Σύστημα αυτόματου καθαρισμού

Automatic cleaning system.

Παροχή ζεστού νερού 
για τσάι.

Hot water outlet for tea 
and instant beverages.

Μοντέλο

Model

Διαστάσεις

Dimensions

Τάση / Ισχύς

Voltage / Watt

Ωριαία παραγωγή 
σε φλιτζάνια

Hourly capacity 
in cups

Χωρητικότητα 
δοχείου κόκκων καφέ

Bean hopper 
cappacity prox.

Χωρητικότητα δοχείου
υπολειμμάτων καφέ

Grunds container 
cappacity

Δοχείο νερού

Water tank

Βάρος

Weight

BC11 Plus 300x500x580mm 230V / 1700W

 120 espresso
70 καφέ / cafe
60 cappuccino

15lt νερό / water

1200gr περίπου 70 καφέδες / pucks 2Lt 15Kg 
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Στοιχεία Συνεργάτη / Partner
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www.belogia.com


