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A Cremesso gépek részletes adatai

A funkciók/műszaki adatok áttekintése*

EASY UnA AUtomAtiC CompACt onE ii ViVa B6

Energiafogyasztás 
(kWh/év)

34.02 34.04 35.26 36.88

Szivattyúnyomás 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Felfűtési idő 15 másodperc 15 másodperc 15 másodperc 15 másodperc

Programozható  
gombok száma  
kávéhoz vagy teához

2 2 3 3

Programozható gombok 
száma csak teához

2

Vízszintjelző

Vízkőtlenítő program

Kapszulagyűjtő  
tárolókapacitása

14 kapszula 14 kapszula 17 kapszula 11 kapszula

Kivehető víztartály 0.9 l 1.0 l 1.1 l 0.8 l

Csészemagasság  
(tálca nélkül)

91 mm / 106 mm / 152 
mm 

91 mm / 106 mm / 152 
mm

102 mm / 145 mm / 
168 mm 

(81 mm) / 101 mm / 
136 mm 

Teljesítmény 1,450 W 1,450 W 1,455 W 1,455 W

Méretek (H × Sz × M) 34.4 x 11.0 x 24.3 cm 34.4 x 11.0 x 25.4 cm 36.5 x 14.0 x 25.4 cm 33.4 x 13.0 x 23.4 cm

Súly Kb. 2.3 kg Kb. 2.7 kg Kb. 3.4 kg Kb. 3.3 kg

Vezeték hossza 86 cm 86 cm 86 cm 93 cm

Színek Midnight Black (Éjfekete)

Heart Red (Vérvörös) 
/ Shell White (Kagyló 

fehér)

Shell White (Kagyló 
fehér) / Midnight Black 

(Éjfekete)

Pure White (Tiszta fehér)
Midnight Blue (Éjkék)

Shiny Silver  
(Fényes ezüst)

Glossy Red  
(Fényes piros)

Cream White  
(Krémfehér)

Graphite Black  
(Grafitfekete)

Volcano Black  
(Vulkánfekete)

Smokey White  
(Füstös fehér)

Indian Yellow  
(Indiai sárga)

Strong Petrol  
(Petróleumzöld)

* Változhat.



FortE
A sötét pörkölés erőtel-
jes aromát szabadít fel.

AlbA
Friss aroma és élvezetes, 
élénk savasság.

ClASSiCo
Klasszikus eszpresszó 
hosszan tartó aromával.

FortiSSimo
Intenzív íz, 
nagyobb csészé-
ben is tökéletes.

CrEmA
Kiváló íz enyhe 
diós aromával.

lEggEro
Lágy és 
kiegyensúlyozott.

pEr mACChiAto
A tökéletes  
eszpresszó tejes 
kávékészítményekhez.

DECAFFEinAto
Koffeinmentes lungo. 
Ízből minden,  
koffeinből semmi.

riStrEtto
Az olasz kávé-
zókra jellemző 
ristretto.

ESprESSo
Tipikus olasz 
eszpresszó 
karakteres 
pörköléssel.

VAnigliA
Kifinomult lungo 
elegáns, elbűvölő 
vaníliaízzel.

CArAmEllo
Csábító lungo lendületes 
karamell aromával.

iriSh CoFFEE 
Harmonikus, az ír kávé kifi-
nomult aromájával.

limitÁlt KiADÁSoK
Tudjon meg többet a 
kávékészítményeinkről a 
"különlegességek" sor 
alatt a www.cremesso.hu 
oldalon.

 Ristretto

 Espresso

 Lungo

 Latte macchiato
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A Cremesso, amely a kávé különleges élvezetét jelenti elérhető áron, 60 éves 

tapasztalatra tekinthet vissza a prémium kávék kiválasztása és pörkölése terén. De 

a legmagasabb elvárásoknak nemcsak magával a kávéval felelünk meg – a minő-

ség a kávégépek fejlesztésénél is a legfontosabb szempont. Az erős anyagok, a 

stílusos formaterv és a műszaki innovációk újra és újra a legjobbat hozzák ki minden 

egyes Cremesso kapszulából. Hiszen a kávé élvezete csak akkor érheti el a leg-

magasabb szintet, ha az elkészítési mód tökéletes összhangban van a felhasz-

nált kávéval.

Több mint 60 év  
tapasztalata  

egyetlen csészében.

FrUit tEA
Intenzíven gyümölcsös 
teakeverék a piros  
gyümölcsök édes ízével.

pEppErmint 
Karakteresen  
gazdag, aromás,  
hűsítő mentolos íz.

CEYlon pEKoE
Klasszikusan gazdag ízű, 
enyhén keserű 
feketetea-keverék.

rooiboS  
VAnillA
A rooibos tea gazdag 
zamatának és a vanília 
édes ízének kifinomult 
kombinációja.


