
EK’Oh 
 TÄYSAUTOMAATTINEN ESPRESSOKEITIN

Tyylikäs, moderni ja ympäristöystävällinen 
espressokeitin EK'Oh sopii jokaiseen keittiöön. 
Tämä täysin automaattinen espressokeitin 
valmistetaan ympäristöystävällisestä muovista 
Ranskassa. EK'Oh toimii 21 baarin paineella, ja 
siinä on kaksi ohjelmoitavaa painiketta juuri 
haluamasi kokoisen pienen tai ison espresson 
valmistukseen. Laita haluamasi podi paikalleen, 
paina painiketta ja keitin valmistaa täydellisen 
espresson.

TÄYDELLINEN ESPRESSO

21 BAARIN PAINE

NOPEA VALMISTUS

SAATAVANA VALKOISENA JA MUSTANA

Asiakaspalvelu: info@zinzino.com



EK’Oh
TÄYSAUTOMAATTINEN ESPRESSOKEITIN

TÄYDELLINEN ESPRESSO 
Ympäristöystävällinen EK'Oh-espressokeittimemme on suunniteltu 
käytettäväksi Rombouts & Malongon Zinzinolle valmistamien kahvipodien 
tai heidän omien podiensa kanssa. Kahvipodeja on saatavana useita eri 
makuja joko pientä tai isoa espressokupillista varten. Laita vain lempipodisi 
keittimeen ja paina nappia, niin espressokeitin valmistaa sinulle herkullisen 
espresson täydellisellä cremalla. 
 
21 BAARIN PAINE 
EK'Oh toimii 21 baarin paineella, jolla jokaisesta podista saadaan kahvin 
parhaat maut. 
   
NOPEA VALMISTUS
EK'Oh-keittimessä on patentoitu vedenlämmitysjärjestelmä, joka 
käynnistyy heti, kun painat kahvipainikkeita. Kun espresso on valmis, 
keitin siirtyy odotustilaan, jossa se kuluttaa EU:n säännösten mukaisesti 
vain 0,5 W tunnissa.

PUHDISTUS 
EK'Oh ei tarvitse kalkkijäämiä vähentävää vedensuodatinta, mutta keitin on 
puhdistettava kaksi kertaa vuodessa laitteen sisään mahdollisesti jääneiden 
kalkkikertymien poistamiseksi. Puhdistamatta jättäminen saattaa aiheuttaa 
keittimen rikkoutumisen.

TAKUU 
Zinzino noudattaa kunkin maan kuluttajansuojalakia ja antaa asiakkaille 
oikeuden reklamoida sen maan lainsäädännön mukaisesti, jossa se 
harjoittaa liiketoimintaa. Zinzino huoltaa, korjaa tai vaihtaa kaikki 
vialliset tuotteet. Omaa maatasi koskevat tarkat tiedot saat 
asiakaspalvelustamme.

KAHVIMME
KAHVINTOIMITTAJA
Kahvimme tulee Romboutsin kahvitalosta, joka on perustettu Antwer-
penissa, Belgiassa vuonna 1896. Malongo on Romboutsin Nizzassa, 
Ranskassa sijaitseva sisaryhtiö. Yritys on edelleen perheomistuksessa ja 
ylpeä perinteistään ja intohimostaan kahvia kohtaan. Yrityksen visiona 
on toimittaa laadukkainta ja tarkkaan valikoitua, pienten viljelmien 
kahvia – mielellään maultaan ainutlaatuista Reilun kaupan kahvia. Käsin 
poimitut pavut käsitellään märkätekniikalla, viedään tarkistettavaksi 
säkki kerrallaan, paahdetaan hitaasti ja lopuksi pakataan. Toimintatapa 
on tehnyt Romboutsista Belgian kuningashuoneen hovitoimittajan, ja 
samaa kahvia käyttävät myös ylelliset hotellit ja lentokentät 
ympäri maailmaa esimerkiksi Pariisissa, New Yorkissa, Tokiossa ja 
Dubaissa. 

REILU KAUPPA
Rombouts & Malongo oli ensimmäinen Reilun kaupan kanssa 
yhteistyötä tekevä paahtimo. Yhteistyö alkoi vuonna 1992, mistä lähtien 
Rombouts & Malongo on ollut Reilun kaupan kahvin johtava paahtimo 
Euroopassa. Se on sitoutunut Reiluun kauppaan vahvasti alusta alkaen. 
Yrityksellä on tiiviit suhteet tuottajaosuuskuntiin, joiden toimintaa 
yrityksen edustajat vierailevat tarkastamassa vuosittain. Tavalliset 
osuuskunnat vain ostavat pavut. Rombouts & Malongo on tukenut 
vuodesta 2007 lähtien Malongo Foundation -säätiötä, jonka 
tarkoituksena on tukea terveydenhuoltohankkeita, suojella lapsia 
ja ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia paikallisten Reilun kaupan 
organisaatioiden kanssa. Säätiö tukee vuosittain Reilun kaupan 
osuuskuntien projekteja, jotka liittyvät esimerkiksi luomuviljelyyn 
ja paikallisiin kuljetusjärjestelmiin.

KAHVI 
Valikoimaamme kuuluvat kahvipodit valmistaa Rombouts & Malongo, 
joka on Euroopan ylellisin paahtimo. Se on perustettu Antwerpenissa, 
Belgiassa vuonna 1896. Malongo on sen Nizzassa, Ranskassa sijaitseva 
sisaryhtiö. Yritys on edelleen perheomistuksessa ja ylpeä perinteistään 
ja intohimostaan kahvia kohtaan. 

Käytämme kahvissamme vain parhaita arabica-papuja. Korkealla 
vuoristossa sijaitsevien viljelmien kasvuolosuhteet ovat usein todella 
hyvät, mikä merkitsee parempaa makua ja laatua. Työntekijät poimivat 
käsin vain kypsät marjat, sillä ne takaavat parhaan maun. Jos haluamme 
vahvempaa kahvia, käytämme ensiluokkaisia robusta-papuja. Lopuksi 
kahvia paahdetaan 20 minuutin ajan alhaisessa, noin 230 asteen 
lämpötilassa, jotta kaikki aromit tulevat esiin.Valikoimaamme kuuluu 
pieneen espressoon, 4–10 cl, soveltuvia podeja ja isoon espressoon, 
10–14 cl, soveltuvia podeja. Yhdestä podista saatavaan valmiin kahvin 
määrään vaikuttaa se, miten kahvi on jauhettu.

Kahvipodit myydään 12 kappaleen laatikoissa tai isoissa 192 podin 
pakkauksissa. 

TEKNISET TIEDOT 
VESISÄILIÖN TILAVUUS 0,6 LITRAA.

KERÄILYASTIA 8 KÄYTETYLLE PODILLE (KESKIMÄÄRIN)

IRROTETTAVA TIPPA-ASTIA JA KUPPITUKI. MYÖS ISON LASIN KÄYTTÖ 
MAHDOLLISTA.

MITAT: 285 X 148 X 270

PAINO: 4 KG

PUMPPU: 21 BAARIA

TEHO: 1 500 W

VIRRAN KULUTUS, KUN KYTKETTYNÄ POIS PÄÄLTÄ: 0,5 W/TUNTI

SUOSITELTU ANNOSMÄÄRÄ PÄIVÄÄ KOHTI: 10

HELPPO PURKAA JA KIERRÄTTÄÄ.
 

Asiakaspalvelu: info@zinzino.com


