
A kávégépek új generációja megérkezett



Sok jó érvünk van rá, hogy miért éppen a Cremessót válassza. A legnyo-
mósabb mind közül az utánozhatatlan ízvilág, amely a jól átgondolt kapszu-
larendszer, az innováció és a minőség eredménye. A tökéletes kávénak 
számos ismérve van. Fontos szempont például a kávészemek kiválasz-
tása, és a precíz pörkölés. A cremesso pörkölőmestereinek évtizedes 
tapasztalata garantálja a legmagasabb nemzetközi, minőségi előírások 
érvényesülését, és így a tökéletes ízélmény kiteljesedését. Szintén fontos 
érv kávé eredete. A cremesso kávéi a világ minden táján, a lehető leg-
jobb 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 elhelyezke-
dés adják a helyben termesztett kávészemek egyedi karakterét.

Ízek és élmények
A világ minden tájáról 





A cremesso első kapszulás kávéfőzőgép gyártóként, 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, természetesen a lehető legjobb 
minőségben.

A Cremesso szakértelmét az 
UTZ Tanusítvány is elismeri



A fenntartható üzleti siker záloga a közösségi 
hozzáállás és a környezettudatos cselekvés:

BETTER FARMING
METHODS

BETTER WORKING
CONDITIONS

BETTER CARE FOR
NEXT GENERATIONS

BETTER CARE
FOR NATURE

BETTER CROP

BETTER INCOME

BETTER 
ENVIRONMENT

BETTER LIFE

BETTER FARMING
BETTER FUTURE

Vetési technológiák
Betakarítási eljárások

A megfelelő ár a 
megfelelő minőségért

Környezettudatosság

Életvezetés

Gondoskodás

Környezetvédelem

Munkafeltételek

Helyes hozzáállás
az élhető jövőért



Az UTZ kereső segítségével minden egyes kapszulában lévő kávé ere-
detét - az ültetvényektől egészen a kapszulába kerülésig - könnye-
dén leellenőrizhetjük. A kereső minden UTZ Tanusítvánnyal rendelkező 
kávéról képes tehát megmondani, hogy hogyan jutott a kapszulába. 
Egyszerűen csak gépeljük be az EAN (vonal)kódot, és az L-számot a 
www.cremesso.com/utz oldalon, és ismerkedjünk meg a kávékészítőkkel, 
és pörkölőmesterekkel.

Fedezze fel honnan 
származik a kávéja





Ristretto Forte
Nagyon erős
Fogyasztás:
25 ml

Alba
Erős savas
Fogyasztás:
50 ml

Espresso
Hagyományos íz
Fogyasztás:
50 ml

Fortissimo
Közepesen erős
Fogyasztás:
100 ml

Crema
Krémkávé hatású
Fogyasztás:
100 ml

Leggero
Gyenge 
Fogyasztás:
100 ml
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Leggero
Gyenge 
Fogyasztás:
100 ml

Per Macchiato
Tejes specialitásokhoz 
Fogyasztás:
150 ml

Decaffeinato
Koffeinmentes 
Fogyasztás:
50-100 ml

Vaniglia
Lágy vanília íz 
Fogyasztás:
50-100 ml

Caramello 
Lágy karamella íz 
Fogyasztás:
50-100 ml

Irish Coffe
Ír wiskey íz 
Fogyasztás:
50-100 ml

Limitált kiadás
Cremesso a világ 
körül. Évente vál-
tozó kávékülönle-
gességek

Macchiato Koffein-mentes
Ízesített

Lim
itált

kiadás

Ristretto: 25 ml
Espresso: 50 ml 
Lungo: 100 ml
Macchiato: 150 ml



Egyedülálló teaválaszték

Ceylon Pekoe
Igazi Sri Lanka-i 
fekete tea

Rooibos Vanilla
Rooibos tea és a vanília 
találkozása

Peppermint 
Természetes frissítő 
borsmenta tea

Fruit tea
Gyümölcsös 
ízkombinávió



A Cremesso legújabb készüléke 
a Viva B6 bemutatja az előáztatási funkciót!

A technológia és dizájn új útjait járja a Cremesso legújabb készüléke a Viva 
B6, amely kapszulás kávéfőzőgép létére a világon elsőként előáztatási 
funkcióval is rendelkezik.

Az eddig csak fullautomata kávéfőzőknél létező funkció a tökéletes 
kávéélmény kiteljesítésére alkalmas. A technológia lényege, gyakorlatilag 
a kétlépcsős kávéfőzés. A készülék még a kávé lefőzése előtt, forró vizet 
vételez, amelyet a kapuszulába enged. A finom kávéőrlemény pár másod-
perc alatt magába szívja a vizet, térfogata kitágul. Így második lépcsőben 
érkező, a kiválasztott kávénak megfelelő mennyiségű víz, sokkal na-         
gyobb felületen képes érintkezni az őrleménnyel. Az eredmény ugyabból 
a kávéból egy sokkal intenzívebb barista minőségű kávéélmény.



Cremesso Viva B6
Egyedülálló előáztatási funkció

A technológia és dizájn új útjait járja a Cremesso legújabb készüléke a Viva 
B6, amely kapszulás kávéfőzőgép létére a világon elsőként előáztatási 
funkcióval is rendelkezik.

• Előáztatási funkció: Főzés közbeni késleltetéssel
• A készülék gombjai programozhatóak: Kávé és teakészítésre is
• Vízmennyiség figyelés: A készülék figyelmeztet ha a víz elfogy
• Vízkőtelenítő program: A könnyebb karbantartás érdekében 
• Állítható csészemagasság: 3
• Energiatakarékosság: 0,3 Watt/órás teljesítmény
• 0,8 literes víztartály



Cremesso Compact One
Kávékészítés rekordidő alatt

A cremesso Compact-sorozatának kávégépei a kávékészítés hagyomá-
nyait őrzik, mégis az innováció magas fokát képviselik. Kedvenc kávéi 19 
bar nyomáson, mindössze 15 másodperc felfűtési idővel készülnek

• 15 másodperces felfűtés: A leggyorsabb a piacon
• A készülék gombjai programozhatóak: Ristretto, Espresso Lungo és tea
• Vízmennyiség figyelés: A készülék figyelmeztet ha a víz elfogy
• Vízkőtelenítő program: A könnyebb karbantartás érdekében 
• Állítható csészemagasság: 3
• Energiatakarékosság: 0,3 Watt/órás teljesítmény
• 1,1 literes víztartály



Cremesso Caffé Latte
Tejes specialitásokhoz!

Egyedülálló, 19 bar-os kávéélmény Svájcból. Az új Caffè Latte egy gomb-
nyomással készít klasszikus Latte Macchiatót, Cappuccinót és tejes 
kávét. A könnyen kezelhető tisztítórendszer nap mint nap gondoskodik a 
készülék higiéniájáról és a maradéktalan kávéélvezetről.

• Svájci gyártmány
• A készülék gombjai programozhatóak: Kávé és Cappuccino
• 15 másodperces felfűtési idő
• Állítható csészemagasság: 2
• Energiatakarékosság: 0,3 Watt/órás teljesítmény
• 1,6 literes víztartály



Cremesso Una Automatic
Ízléses elegancia

Az Una Automatic karcsúsága és esztétikus vonalvezetése kiemeli ver- 
senytársai közül. Programozható gombjai segítségével és 15 másodper-
ces felfűtési idejével minden kávészerető igényeinek könnyen és gyorsan 
eleget tesz.

• A készülék gombjai programozhatóak: Espresso, Ristretto
• Vízmennyiség figyelés: A készülék figyelmeztet ha a víz elfogy
• Egyszerű, mégis minőségi dizájn. Miinden konyhába. 
• Állítható csészemagasság:  2
• Energiatakarékosság: 0,3 Watt/órás teljesítmény
• 0,65 literes víztartály



Kiegészítők:
Tejhabosító és kapszulatároló

Tejhabosító
Íncsiklandó kávékülönlegességek elkészítése otthon. A cremesso tejha-
bosító meleg- és hideg tejhab készítésén túl forró tej készítésére is alkal-
mas. A dokkoló állomás praktikussá és komfortossá teszi a használatot. 
Ideális a Latte Macchiato, Cappuccino és társainak elkészítéséhez.

Kapszulatároló
A cremesso kapszulatartóval kedvenc cremesso kapszulái mindig ren-
dezetten kéznél vannak. A négy oldali sín egyenként 9 kapszula tárolására 
képes, így több mint két csomag kapszulát tud befogadni. Egy kis kreativi-
tással, változó színű kapszulákkal akár a konyha ékevé is változtathatjuk. 



Karbantartási szerek:
Vízkőtelenítő és tejrendszer tisztító

Vízkőtelenítő
Ha szeretné, hogy cremesso kávégépe még sokáig örömet szerezhes-
sen Önnek úgy bizonyos időközönként vízkőteleníteni kell a készüléket. A 
cremesso kávégépek vízkőtelenítését 2-3 havonta ajánljuk, hogy elkerül-
jük a vízkő végleges lerakódását. 

Tejrendszer tisztító folyadék
A tisztító folyadékot a Caffé Latte készülékhez fejlesztették ki, de más 
tejes eszközökhöz is kiválóan alkalmazható. A készítmény 20-szoros higí-
tásban éri el a legjobb hatásfokát. Hagyjuk hatni egy éjszakán keresztül, 
majd másnap egy egyszerű öblítés után újra fogyaszthatjuk kávénkat.



A cremesso 
készülékek világa

Műszaki / technikai adatok1 Una

Felfűtési idő: 15 másodperc ■

Éves energiafelhasználás <26,75 kWh/év

Automata egy gombos kávékészítés

Programozható gombok száma - kávék 2

Programozható gombok száma - tejes specialitások

19 Bar-os kompresszor

Vízátfolyás szenzor

Vízkőtelenítő program

Félautomata kapszulaürítés

A kapszulakuka befogadó képessége (db kapszula) 8-10

Víztartály űrtartalma (liter) 0,65

Csészeméretek 90 mm, 120 mm,
140 mm (tálca nélkül)

Méretek (hossz. x szél. x mag. milliméter) 37,1 x 10,6 x 25,5

Színek Pure White (fehér)
Velvet Purple (lila)

Súly kb. 3,25 kg
  1A változtatás jogát fenntartjuk.

■

Programozható gombok száma - teák

■



Compact One

<24,02 kWh/év

3

■

10-12

1,1

95 mm, 145 mm,
160 mm (tálca nélkül)

36 x 14 x 25,5
Racing Orange(narancs), Graphite 
Black(fekete), Cream White(fehér), 

Viper Green(zöld)

kb. 3,9 kg

Viva B6

<23,31 kWh/év

3

8-10

0,8

45 mm, 105 mm,
140 mm (tálca nélkül)

33 x 13 x 23
Volcano Black(fekete), Smokey 

White(fehér), Strong Petrol(kék), 
Indian Yellow(sárga)

kb. 3,2 kg

Caffé Latte

< 34,04 kWh/év

3

4

10-12

1,6

95 mm, 145 mm

36 x 21,2 x 25,5

Titan Silver (ezüst)

kb. 5,8 kg

■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■

2

■ ■■
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