A kávégépek új generációja megérkezett
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Ízek a világ minden tájáról
Sok jó érvünk van arra, hogy miért éppen a cremessót válassza. A legnyomósabb talán mind közül az
utánozhatatlan ízvilág, amely a jól átgondolt kapszularendszer, az innováció és a minőség eredménye.

Ültetvények világszerte

A pörkölés művészete

A cremesso kávéi a világ minden táján, a lehető legjobb kávétermő vidékeken teremnek. Ez magába
foglalja Közép-Amerika lankás vidékeit, csakúgy
mint Etiópia és Ázsia kávétermő teraszait. Ezen
régiók eltérő tulajdonságai, úgy mint a klíma, a
termőföld és az elhelyezkedés adják az ott termő
kávészemek egyedi karakterét. Önmagában is
művészet ezek harmóniába hozása, és egyedi ízzé
kovácsolása, a cremesso pörkölőmesterei pedig
pont ebben a legjobbak.

A tökéletes kávénak rengeteg ismérve van. Fontos
szempont például a kávészemek kiválasztása, és a
precíz pörkölés. A cremesso pörkölőmestereinek
évtizedes tapasztalata garantálja a legmagasabb
nemzetközi, minőségi előírások érvényesülését, és
így a tökéletes ízélmény kiteljesedését.
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50 éves kávépörkölői tapasztalat

Íncsiklandó kávékülönlegességek
A kávék egyedi karaktere a kreatív tervezési folyamat eredménye. Ez teljesíti ki a kávészemekben
rejlő rejtett ízvilágot. A lehetőségek tárháza végtelen: Napjaink kávékultúráját örök klasszikusok, mint
a Cappuccino vagy a Latte Macchiato, és meglepő, újító különlegességek együtt határozzák meg. A
legújabb íncsiklandó és elbűvölő recepteket keresd a www.cremesso.hu oldalon!
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Tejes italok egy gombnyomásra

Egyszerű tisztítás

19 bar kávéházi/barista minőség

Caffè Latte
• Prémium kategória
• Svájcban gyártott termék
• Tejes specialitások egy gombnyomásra
• Automata készülék, minden termék
külön programozható
• Vízkőtelenítő program
• Energiatakarékosság
0,3 Watt/órás teljesítményével a legjobb
a piacon

• 1,6 literes víztartály
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Caffè Latte

Svájci precizitás.
Az új Caffè Latte.

Burgundy Red

Titan Silver

Egyedülálló, 19 báros kávéélmény Svájcból. Az új Caffè Latte egy gombnyomással készít
klasszikus Latte Macchiatót, Cappuccinót és tejes kávét. A könnyen kezelhető tisztítórendszer
nap mint nap gondoskodik a készülék higiéniájáról és a maradéktalan kávéélvezetről. Próbálja
ki Ön is!
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Tökéletes krémhab rekordidő alatt.
Az új Compact-sorozat.

15 mp felfűtési idő

19 bar kávéházi/barista minőség

Compact Automatic
• Premium kategória
• Automata programozhatóság:
3 különböző csészenagyság állítható be
• Vízmennyiség figyelés
• Vízkőtelenítő program
• Állítható csészemegasság
• Energiatakarékosság
0.3 Watt/órás teljesítményével ráadásul
a legjobb a piacon

Energiatakarékos koncepció

Compact Manual
• Alap kategória
• Manuális vízvételezés
• Vízmennyiség figyelés
• Vízkőtelenítő program
• Állítható csészemegasság
• Energiatakarékosság
0.3 Watt/órás teljesítményével ráadásul
a legjobb a piacon

• 1 literes víztartály

• 1 literes víztartály
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Compact

Compact Automatic

Burgundy Red

Piano Black

Titan Silver

Compact Manual

Glossy Red

Shiny Silver

Alpine White

A cremesso Compact-sorozatának kávégépei a kávékészítés hagyományait őrzik, mégis az
innováció magas fokát jelentik. Kedvenc kávéid 19 bar nyomáson, mindössze 15 másodperc
felfűtési idővel készülnek, amelynek eredménye a tökéletes Espresso kávé és az ízletes krémhab. A Compact-sorozat a kreatív megoldásoknak és a kifinomult dizánjtervezésnek hála, a
technológia és a stílus diadala. A kávégépek automata és manuális kategóriában érhetők el,
olyan színkombinációkban, amelyek utat találnak minden konyhába.
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15 másodperc felfűtési idő

19 bar káváházi/barista minőség

Energiatakarékos koncepció

Una Automatic
• Automata készülék, 2 programozható
vízmennyiség
• Állítható csészemagasság
• Csupán 10,5 cm széles
• Egyszerű kezelés
• Energiatakarékosság
0,3 Watt/órás teljesítményével a legjobb
a piacon

•
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Una Automatic

Ízléses elegancia.
Az új Una Automatic.

Pure White

Velvet Purple

A cremesso legújabb készüléke az Una Automatic az ízléses eleganciát képviseli. Karcsúsága
és esztétikus vonalvezetése kiemeli versenytársai közül. Programozható gombjai segítségével
és 15 másodperces felfűtési idejével minden kávészerető igényeinek könnyen és gyorsan,
egy gombnyomással eleget tesz. A készülék csábító Velvet Purle (lila) és elegáns Pure White
(fehér) színben érhető el.
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Kávékészítés rekordidő alatt!
A férfias Uno.

15 mp felfűtési idő

19 bar kávéházi/barista minőség

Energiatakarékos koncepció

Uno
•
•
•
•

Manuális vízvételezés
Mindössze 10.5 cm szélesség
Egyszerű kezelés
Energiatakarékosság
0.3 Watt/órás teljesítményével ráadásul
a legjobb a piacon

•
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Uno

Carbon Black

Fire Red

Pool Blue

Apple Green

Kreatív energiatakarékossági megoldások, 15 másodperces felfűtési idő, 19 bar nyomás.
Eredmény: Kávékészítés rekordidő alatt, amelyhez a tökéletes krémhab már csak a ráadás! Divatos megjelenés, karcsú formák, két új, észbontó színkombináció (Carbon Black, Fire Red).
Az eredmény egyszerűen vonzza a tekintetet!
Ez a cremesso új innovációja, az Uno!
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Crema
Lágy és kiegyensúlyozott íz, enyhe mogyoró
utízzel.
Fortissimo
Tartalmas és
intenzív

Lungo

Espresso
Erős és teljes aroma,
és klasszikus Espresso
ízvilág.

Alba
Élénk és erőteljes ízű,
enyhén savas kávé.

Esp

Tea

ress

o

Ristretto
Erős és tüzes,
intenzív aroma
enyhe kakaó
utóízzel.

Ristretto
Fruit Tea
Gyümölcsös
ízkombináció
minden évszakban.

Swiss Alpine Herbs
Természetes,
frissítő, gyógyhatású
teakészítmény.

Csodás ízélmény
Mi a cremessonál mindennél többre értékeljük a kávé élvezetét, azaz az ízek
harmóniáját, és az emberek egyedi ízlését. A cremesso ezért nemzetközileg
elismert pörkölőmesterek által készített, minden igényt kielégítő, egyedülálló
választékkal vár mindenkit.
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Leggero
Lágy, de speciális pörkölési
eljárásnak köszönhetően
Per Macchiato
teljes aroma
Kávé, amely elsősorban a tejes
kávékülönlegességekhez illik.

Éld át a változatosságot

Vaniglia
Elegáns és érzéki, egy
csipet vaníliával

Macc
hiato

úlyogyoró

Decaffinato
teljes ízélmény koffein nélkül

Tea

iális

c
Spe

ás

World Tour
/ A világ körül
Negyedévente megújuló választék.

Limitált kiad

Ceylon Pekoe
Sri Lanka aranya,
igazi fekete tea.

erbs

ású

Eljött a teázás ideje!
Cremesso világpremier! A magas nyomású kapszulás kávéfőzőgépek piacán
egyedülállóan, kizárólag a cremessónál: Válogatott teakeverékek a teák
szerelmeseinek. Ráadásul az innovatív svájci technológiának hála a kapszulában lévő teakeverék a vízzel való érintkezés után azonnal aktivizálódik,
így rekordidő alatt élvezhetjük a finom ízeket.
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A fenntartható üzleti siker záloga nem lehet más, mint a közösségi hozzáállás és a környezettudatos
cselekvés. Mérnökeinket ezért minden készülék tervezésekor vagy fejlesztésekor az energiahatékonyság
és a fenntarthatóság vezényli. A cremessonál ezek nem csupán szavak, hanem a cégfilozófia fontos
alappillérei.

Aluminiummentes kapszulák

Energiatakarékosság

A cremesso kapszulái egyszerűen, a háztartási
hulladékkal együtt semmisíthetők meg. Legyünk
környezettudatosak, és kíméljük meg környezetünket az energia-pazarló újrahasznosítási eljárásoktól.

A cremesso készülékei a használat után 1 perccel
automatikusan energiatakarékos üzemmódba
kapcsolnak. Ilyenkor energiafelhasználásuk
mindössze 0.3 Watt óránként. Ez, és a gyors,
15 másodperces felfűtési idő nem csak védi a
környezetet, hanem aktívan csökkenti is az energiaköltségeket. Így lehetnek a cremesso készülékei
a piac leginkább energiatakarékos kávéfőzői.
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A fenntarthatóság elkötelezettje

1

2

UTZ Tanusítvány
A cremesso első kapszulás kávéfőzőgépgyártóként, szerezte meg 2010-ben az un. UTZ Tanusítványt,
amely a fenntartható kávétermelés garanciáját nyújtja. A cremesso ebben vállalta, hogy csak helyi
termelőktől származó, környezettudatosan termesztett kávékat vásárol.
Az UTZ kereső segítségével minden egyes kapszulában lévő kávé eredetét - az ültetvényektől egészen
a kapszulába kerülésig - könnyedén leellenőrizhetjük. A kereső minden UTZ Tanusítvánnyal rendelkező
kávéról képes tehát megmondani, hogy hogyan jutott a kapszulába. Egyszerűen csak gépeljük be az
EAN (vonal)kódot (1) és az L-számot(2) a www.cremesso.com/utz oldalon, és ismerkedjünk meg a
kávékészítőkkel, és pörkölőmesterekkel.
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Tejhabosító
Íncsiklandó kávékülönlegességek elkészítése otthon. A cremesso tejhabosító meleg- és hideg tejhab
készítésén túl forró tej készítésére is alkalmas. A
dokkoló állomás praktikussá és komfortossá teszi a
használatot. Ideális a Latte Macchiato, Cappuccino
és társainak elkészítéséhez. Az elkészítéshez keresd
legújabb receptjeinket a www.cremesso.hu oldalon!

Kapszulatartó
A cremesso kapszulatartóval kedvenc cremesso
kapszulái mindig rendezetten kéznél vannak. A négy
oldali sín egyenként 9 kapszula tárolására képes,
így több mint két csomag kapszulát tud befogadni.
Egy kis kreativitással, változó színű kapszulákkal
akár a konyha ékevé is változtathatjuk.
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Cremesso kiegészítők

Vízkőtelenítő folyadék
Ha szeretné, hogy cremesso kávégépe még sokáig
örömet szerezhessen Önnek a finomabbnál finomabb kávék készítésével, úgy bizonyos időközönként
vízkőteleníteni kell a készüléket. A cremesso
kávégépek vízkőtelenítését 2-3 havonta ajánljuk,
hogy elkerüljük a vízkő végleges lerakódását.

Tejkifolyó tisztító folyadék
A tisztító folyadékot a Caffé Latte készülékben
lerakódott tejmaradványok eltávolítására fejlesztették ki, de más tejes eszközökhöz is kiválóan
alkalmazható. A készítmény 20-szoros higításban éri
el a legjobb hatásfokát. Hagyjuk hatni egy éjszakán
keresztül, majd másnap egy egyszerű öblítés után
újra fogyaszthatjuk is kedvenc specialitásunkat.

Cserélhető tejszívószál (Caffè Latte)
Minden csomag 30 db tejszívószálat tartalmaz. Cseréjük roppant egyszerű és higiénikus.
Használatukkal a Caffé Latte készülék hosszútávú
élvezetet nyújt.
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Műszaki adatok

Caffè Latte

Compact Automatic

Névleges feszültség

220 – 240 Volt / 50 Hz

220 – 240 Volt / 50 Hz

Teljesítmény

1455 Watt

1455 Watt

Energiatakarékos üzemmódban

0.3 Watt

0.3 Watt

Méret (szél. x mély. x mag.)

kb. 212 × 255 × 360 mm

kb. 140 × 360 × 255 mm

Engedély

CE / GS / PCT / RoHS / WEEE

CE / GS / PCT / RoHS / WEEE

Víztartály mérete

max. 1.6 l

max. 1 l

Színek

Burgundy Red / Titan Silver

Burgundy Red / Titan Silver /
Piano Black

Súly

kb. 5.8 kg

kb. 3.9 kg

Tulajdonságok

15 másodperces felfűtési idő
Energiatakarékos koncepció (0.3 Watt)
Automata programozhatóság: 3 különböző vízmennyiség
Tejes specialitások egy gombnyomásra (One Touch)
Intelligens és egyszerű tisztítási koncepció
19 bar nyomás, a tökéletes krémáért
Vízmennyiség figyelő szenzor
Automata vízkőtelenítéő program
Automata kapszulakiadás
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Készülékek - Műszaki adatok

Compact Manual

Una Automatic

Uno

220 – 240 Volt / 50 Hz

220 – 240 Volt / 50 Hz

220 – 240 Volt / 50 Hz

1455 Watt

1455 Watt

1455 Watt

0.3 Watt

0.3 Watt

0.3 Watt

kb. 140 × 360 × 255 mm

kb. 106 × 371 × 255 mm

kb. 106 × 371 × 245 mm

S+.CE / RoHS / GS

S+.CE / RoHS / GS

CE / GS / PCT / RoHS / WEEE

max. 1 l

max. 0.65 l

max. 0.65 l

Glossy Red / Shiny Silver /
Alpine White

Pure White / Velvet Purple

Fire Red / Carbon Black /
Apple Green / Pool Blue

kb. 3.8 kg

kb. 3.3 kg

kb. 3.2 kg
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Kávéházi élmény, barista minőség otthon
15 másodperces felfűtési idő
Energiatakarékos koncepció
19 bar nyomás a tökéletes krémáért
Alumíniummentes kapszulák
50 éves kávépörkölői tapasztalat
UTZ Tanusítvány, a fenntartható jövőért
Aroma záró fólia
Teakészítési lehetőség
Svájci tervezés
Elérhetőség

Kávé & Hűtő Profi Kft. | Budaörsi út 46. | HU-1118 Budapest
T.: 0640 200 989 | khprofi@t-online.hu | www.cremesso.hu
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