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MINDEN ÍZLÉSNEK MEGFELEL
A ZEPRESSO TREND egy új generációs

italkülönlegességek – a különféle kávéktól és

készülék, amellyel hideg és forró kapszulás

teáktól a Medizep vitalizáló italokig –

italokat is készíthet. Sokoldalúsága kifinomult mindig maradéktalan élvezetet nyújtanak.
anyaghasználattal és időtlen formatervvel

A készülék kezelése egyszerű és használat

párosul. Korszerű technológiájának

után pillanatok alatt készen áll a következő

köszönhetően a Zepresso-val készült

hideg vagy forró ital elkészítésére.

Trendi
formaterv
és innovatív
technológia
azoknak, akik
a legjobbat
keresik!

A stílusos Zepresso
Trend GOLD
tökéletesen képviseli
a tradicionális,
visszafogott eleganciát.

Dobja fel napi rutinját
ezzel a kiváló kávéfőzővel,
élvezze kávéink és teáink
tökéletes aromáját, vagy
frissüljön fel a Medizep
vitalizáló italaival!

Forró ital 50 ml
Forró ital 120 ml
Hideg ital 120 ml
Az italválasztó gombok
átprogramozhatók az Ön által
kívánt italmennyiségekre.
Öblítő funkció

A Zepresso
Trend
kiöntő
nyílását
kedvenc
bögréjéhez
vagy
csészéjéhez
állíthatja!

KÁVÉKEDVELŐK,
Indulhat a nap!

Kávékollekciónk mindegyik keveréke különleges ízélménnyel
kényezteti a kávékedvelőket. Az egyedi aromájú arabica és robusta
kávékból készülő keverékeink 10 db-os csomagolásban kaphatók
és kapszuláink kompatibilisek a Nespresso® kávéfőzőkkel is.
Találja meg az igényeinek és az ízlésének leginkább megfelelő
kávét az ötféle kávékeverékből álló választékunkban!

Aroma Kifinomult ízek

15% Arabica,
85% Robusta.

Selymes ízű kávékeverék, amelyben a domináns
arabica ízét a robusta enyhén kesernyés
felhangjai egészítik ki. Az Aroma kávés és
csokoládés jegyek harmóniájával csábít, amelyet
krémes ízvilága tesz teljessé. Ez a krémesség és az
intenzív aromák valósággal elkápráztatják
ízlelőbimbóit. Kényeztetően lágy kávékeverékünk
85%-ban kézzel válogatott indiai és indonéz
robusta kávét tartalmaz, a fennmaradó 15% pedig
a brazíliai Santos régió hegyvidékéből származó
arabica kávé.

Ristretto Hamisítatlan olasz íz

15% Arabica,
85% Robusta.

Crema Gazdag és selymes ízvilág

40% Arabica,
60% Robusta.

Ez a gondosan válogatott arabica – robusta
kávékeverék különösen magával ragadó
ízjegyekkel rendelkezik, amelyet bársonyos
habkoronája tesz teljessé. A Crema 60%-ban
alacsony savtartalmú és igen keserű, Vietnamból
származó robusta kávészemeket tartalmaz,
melyek a keverék 40%-át alkotó brazil arabica
kávészemekkel együtt egy erős, testes, és élénkítő
aromájú presszókávéban forrnak össze.
Hosszantartó utóíze gyümölcsös jelleget mutat.

Lungo Kíméletes, mégis intenzív

Decaffeinato
Kellemesen kiegyensúlyozott

20% Arabica,
80% Robusta.

VÁSÁROLJON
MOST:

www.shop.zepter.com

Fogyassza kedvenc kávéját a nap bármely
szakában a koffein élénkítő hatása nélkül.
A Decaffeinato koffeintartalma kevesebb, mint 0,1%.
Telt aromájú hosszú kávé kellemes intenzitással és
enyhe savanykás beütéssel, amely gabonás
jegyekké érik az utóízben. Ehhez a kávéhoz a
dél-brazíliai Santos régióból válogattuk a
szemeket. Ízvilága gazdag és kellemesen selymes.

Klasszikus olasz típusú, eredetileg Milánóból
származó kávé, amely egy pillanat alatt felfrissít.
Sűrű, mogyoróbarna habkorona jellemzi, amely
még intenzívebbé teszi aromáját. A Ristretto
rendelkezik a legtestesebb, legmélyebb textúrával
és legkifinomultabb ízvilággal. Enyhe savai
hosszantartó csokoládés utóízt eredményeznek.
Mostantól egy barista segítsége nélkül, otthonában
is élvezheti ezt a klasszikus presszókávét. A
brazíliai Santos régió hegyvidékéről származó
minőségi arabica kávészemek gazdag, édeskés
és enyhén savas aromája kiváló harmóniát alkot
az Indonéziából származó robusta kávészemek
határozott, csokoládés utóízével.

40% Arabica,
60% Robusta.

Az ellenállhatatlan Lungo ugyanannyi élénkítő
koffeint tartalmaz, mint egy hagyományos
eszpresszó, de hosszú kávéként tovább élvezheti
kellemes ízét. A Lungo az eszpresszó „nagy
testvére”. Intenzív ízei és csodásan finom
habkoronája kedvenc eszpresszóját idézi, de a
Lungo élvezetében hosszabban elmerülhet.
Testes, gazdag aromáját a legjobb minőségű
indiai és brazil arabica kávészemeknek, illetve a
legkiemelkedőbb ugandai és tanzániai kávéknak
köszönheti. Ha szeretné tovább élvezni az
utánozhatatlan olasz életérzést, a Zepresso Lungo
lesz a kedvence a mindennapok során.

A Zepresso Trend készüléket és a Zepresso Café kapszulákat világszerte
a Home Art and Sales Services AG (23 Sihleggstrasse, 8832 Wollerau, Svájc),
Magyarországon a Zepter Ungarn Kft. forgalmazza.
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Az első lépés a kávé elkészítésében a pörkölés, amely előhozza a
minőségi kávészemek legnagyszerűbb aromáit. A világ legjobb
kávétermő vidékeiről válogatott kávészemeket hagyományos
módszerekkel pörköljük, majd kapszulákba zárva őrizzük meg
a hamisítatlan természetes aromát, hogy Ön nap, mint nap
élvezhesse kávéja fogyasztásakor.

