1. A Zepresso kávégépek és kompatibilis kapszulák
A Zepter elegáns házi presszógépével hamar megtapasztalja, hogy napja akkor indul
jól és fejeződik be kellemesen, ha főszerephez juttatja Zepresso készülékét!

Tájékoztatjuk, hogy:
• a ZES-100, ZES-200, ZEP-200 típusú Zepresso
kávégépek kizárólag a Zepter Kft. által
forgalmazott kávékapszulákkal használhatók.

•

A ZEP-300G és ZEP-300M típusú Zepresso Trend
kávégépek, a Zepter által forgalmazott
Nespresso kompatibilis kávé és tea kapszulákkal,
valamint a Nespresso által forgalmazott
kapszulákkal használhatók.

A Zepresso kávégépek a megadottaktól eltérő gyártmányú kávékapszulával, kávéval
vagy kávébabbal nem használhatók, más termékkel történő használata károsíthatja
készülékét és a garanciális (jótállási és szavatossági) jogok elvesztését eredményezi.

2. Zepresso kávékapszulák
A ZES-100, ZES-200, ZEP-200 típusú Zepresso
kávégépekben használatos Zepresso kávékapszulák
azonosítói: ZEP-101, ZEP-102, ZEP-103, ZEP-104, ZEP-105.
A kávékapszulát tartalmazó tasakok egyenként 30 db, egy
adagos, egyszer használatos kávékapszulát tartalmaznak,
30 csésze kávéhoz.

A ZEP-300G és ZEP-300M típusú Zepresso Trend
kávégépekben használatos Zepresso kávékapszulák
azonosítói: ZEP-C-301, ZEP-C-302, ZEP-C-303, ZEP-C-304,
ZEP-C-305, ZEP-C-306, ZEP-C-307, ZEP-C-308, ZEP-C-309,
ZEP-C-310, a teakapszulák azonosítói: ZEP-T-301, ZEP-T302, ZEP-T-303, ZEP-T-304, ZEP-T-305. A kávékapszulát
tartalmazó dobozok egyenként 10 db, egy adagos, egyszer
használatos kávékapszulát tartalmaznak, 10 csésze
kávéhoz.
A kávékeverékek összetevői, a töltő súlya és származási helye a tasakokon illetve
dobozokon került feltüntetésre. További információt az egyes termék profilokra
kattintva a https://shop.zepter.hu/kitchen/coffee/capsules webcímen találhat.
A kapszulákat a Zepter webshopban https://shop.zepter.hu, valamint a Zepter
budapesti bemutatótermében (1138 Budapest, Váci út 191., Tel.: (+36 1) 323 2426, email: info@zepter.hu, Nyitva tartás: H–P: 9-17), és Zepter kereskedőjénél rendelheti
meg.

Ha további kérdése van, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:
https://shop.zepter.hu/footer/company/contact-us
3. karbantartás
A készülék rendszeres, a vízkövesedést meggátoló karbantartást igényel. A
vízkőmentesítés kizárólag a Zepter Kft. által forgalmazott Ecokal vízkőmentesítő
készítménnyel javasolt elvégezni, mely biztosítja a berendezés károsodása nélküli vízkő
eltávolítást. A nem a Zepter által forgalmazott készítmények használata esetén
bekövetkező esetleges károsodás a garanciális jogok elvesztését eredményezi.
A vízkőmentesítő készítmény megvásárolható személyesen és házhozszállítással
utánvételes csomagban a Zepter szervizben (1138 Budapest, Váci út 191., Optima
irodaház fszt. Tel: (+36 1) 437-6633/2-es mellék, e-mail: szerviz@zepter.hu, Nyitva
tartás: H-Cs: 9-16.30, P: 9-15.30 óráig).

