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prezentuje

Dla koneserów maïej czarnej
– Primadonna by De’Longhi

Seria Icona – triumfalny
powrót retro do kuchni!

Primadonna to automatyczny ekspres do kawy dla prawdziwych koneserów maâej
czarnej. Wyposaīony jest w zintegrowany, wyjĆtkowo cichy mâynek do ziaren,
z 13-stopniowĆ regulacjĆ stopnia zmielenia. Zastosowany przez De’Longhi bezprzewodowy system zaparzania sprawia, īe za kaīdym razem kawa przygotowywana
jest ze ğwieīo zmielonych ziaren. Istnieje równieī moīliwoğý korzystania z gotowej
kawy zmielonej, którĆ wsypuje siċ do specjalnie przeznaczonego do tego celu adaptera.
Intuicyjny, elektroniczny panel sterowania pozwala za jednym dotkniċciem przygotowaý gorĆce i spienione mleko do cappuccino, latte macchiato czy caffelatte.
Dzbanek z zimnym mlekiem umieszcza siċ w ekspresie, a nastċpnie po naciğniċciu
jednego przycisku, mleko oraz kawa przygotowywane sĆ równolegle i wlewane do
szklanki. Po zakoĕczeniu przygotowywania kawy, dzbanek z mlekiem moīna wstawiý z powrotem do lodówki.
W celu zachowania systemu w czystoğci ekspres Primadonna wyposaīony jest
w funkcje automatycznego czyszczenia oraz odkamieniania. Ekspres Primadonna
De’Longhi stanowi piċkny element wyposaīenia wnċtrza, z gwarancjĆ niezawodnej
eksploatacji przez dâugie lata.

Najnowsza seria urzĆdzeĕ kuchennych De’Longhi
debiutuje w stylu retro. Wzornictwo przemysâowe
przeīywaâo w latach 50-tych swój renesans, a teraz
jesteğmy ğwiadkiem jego wielkiego powrotu.
Projektanci De’Longhi zaproponowali seriċ 3 urzĆdzeĕ, które mogĆ zmieniý charakter kaīdej kuchni.
Ekspres, czajnik i toster tworzĆ bezprecedensowy
komplet. Moīesz je mieý w poâyskliwej, gâċbokiej
czerni, intensywnie lazurowym turkusie lub w zdystansowanej bieli – i tak zdominujĆ twojĆ kuchniċ.
Zacznij dzieĕ nowĆ jakoğciĆ kawy z ekspresu
i chrupiĆcym tostem – zobacz jak to wiele zmieni.
Zagotuj wodċ w ultra cichym i wydajnym czajniku,
by twoja herbata nabraâa aromatu, zanim poczujesz siċ spragniony. Ekspres Icona zaparzy aromatycznĆ kawċ lub puszyste cappuccino na raz
w 2 filiīankach, a toster przygotuje od rċki aī
4 gorĆce tosty. Jak je podasz i z kim zjesz – zaleīy
od Ciebie.

Ekspres automatyczny ECAM 23.450
– jeden przycisk – kawa podana
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Ekspres do kawy to urzĆdzenie do niedawna kojarzone z przygotowaniem idealnej w smaku, czarnej kawy – espresso lub tzw. lungo – parzonej wiċkszĆ iloğciĆ wody.
Nowoczesna linia kompaktowych ekspresów automatycznych De’Longhi z sukcesem przeâamuje ten stereotyp, oferujĆc niezwykle proste i jednoczeğnie perfekcyjne przygotowanie
cappuccino czy caffelatte.
Bez wzglċdu czy lubimy espresso czy cappuccino docenimy prostotċ obsâugi tego urzĆdzenia. Z kawy ziarnistej lub zmielonej, przygotowanie ulubionego napoju wymaga jedynie naciğniċcia odpowiedniego przycisku. Pokrċtâem regulujemy moc i iloğý kawy. Elektroniczne
systemy kontrolujĆ pracċ urzĆdzenia, odkamienianie i samooczyszczenie mechanizmu parzenia oraz wielofunkcyjny wyğwietlacz.
Elegancki i funkcjonalny ekspres De’Longhi idealnie sprawdzi siċ w biurze i w domu. Dziċki
ekspresom De’Longhi odrobina luksusu, w postaci filiīanki pysznej kawy na zawoâanie, jest
w zasiċgu rċki.
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