
EK’Oh 
PILNĪBĀ AUTOMĀTISKS ESPRESSO APARĀTS

Mūsu ekoloģiski draudzīgais espresso aparāts EK'Oh 
ir elegants, moderns un iederas jebkurā virtuvē. Šis 
pilnībā automātiskais espresso aparāts ir izgatavots 
Francijā no videi draudzīgas plastmasas. EK’Oh 
darbojas, izmantojot presi ar 21 bāra spiedienu, un 
tam ir divas programmējamas pogas, lai pagatavotu 
mazu vai lielu espresso porciju atbilstoši Jūsu 
vēlmēm. Vienkārši ievietojiet savas iecienītākās 
kafijas kapsulu, nospiediet pogu un aparāts 
pagatavos perfektu espresso.

NEVAINOJAMS 

ESPRESSO

SPIEDIENS 21 BĀRU
TŪLĪTĒJA PAGATAVOŠANA

PIEEJAMS BALTĀ VAI MELNĀ KRĀSĀ
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EK’Oh
PILNĪBĀ AUTOMĀTISKS ESPRESSO APARĀTS

NEVAINOJAMS ESPRESSO 
Mūsu ekoloģiski draudzīgais espresso aparāts EK’Oh ir veidots lietošanai 
ar kafijas kapsulām, ko Rombouts & Malongo speciāli izgatavoja priekš 
Zinzino. Šīs kafijas kapsulas ir pieejamas dažādās garšās, kas piemērotas 
mazai vai lielai espresso porcijai. Vienkārši ievietojiet savas iecienītākās 
kafijas kapsulu, nospiediet pogu un espresso aparāts pagatavos garšīgu 
espresso ar nevainojamu putu kārtiņu. 
 
21 BĀRU STIRPS SPIEDIENS 
EK’Oh darbojas, izmantojot presi ar 21 bāra spiedienu: tas ir pietiekami, 
lai iegūtu vislabāko kafijas garšu no katras kapsulas. 
   
TŪLĪTĒJA PAGATAVOŠANA
EK’Oh ir patentēta ūdens uzkarsēšanas sistēma, kura sāk darboties, līdzko 
esat nospiedis pogu kafijas pagatavošanai. Kad espresso ir pagatavots, 
aparāts pēc neilga laika pārslēdzas gaidīšanas režīmā, kurā tas patērē 
vien 0,5 W stundā atbilstoši Eiropas regulu prasībām.

TĪRĪŠANA 
EK’Oh nav nepieciešams filtrs ūdens attīrīšanai no kaļķakmens nogulsnēm, 
bet divreiz gadā ir jāveic tīrīšanas process, lai iztīrītu kaļķakmens nogulsnes, 
kas var būt radušās sistēmā. Ja tīrīšana netiek veikta, aparāts var pārstāt 
darboties

GARANTIJA 
Zinzino ievēro katras valsts likumus par patērētāju tiesībām, tāpēc visās 
valstīs, kurās uzņēmums veic uzņēmējdarbību, klientiem ir tiesības iesniegt 
sūdzības atbilstoši konkrētās valsts likumu prasībām. Ja tiek konstatēts, 
ka produkts ir bojāts, Zinzino veic remontu, atjaunošanu vai produkta 
apmaiņu. Lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai uzzinātu, 
kādi noteikumi ir spēkā Jūsu valstī. 

MŪSU KAFIJA
KAFIJAS PIEGĀDĀTĀJS
Mūsu kafijas piegādātājs ir kafijas nams Rombouts, kurš 1896. gadā 
dibināts Antverpenē (Beļģijā). Malongo ir Rombouts meitas uzņēmums 
Nicā (Francijā). Uzņēmums joprojām pieder ģimenei, un tas lepojas ar 
savām tradīcijām un kaislību pret kafiju. Tā vīzija ir piegādāt visaugstākās 
kvalitātes kafiju, rūpīgi izvēloties piegādātājus no mazām (vēlams, 
Fairtrade) plantācijām, kas piedāvā unikālas kafijas garšas. Ar rokām 
lasītās pupiņas tiek apstrādātas, izmantojot mitro apstrādes metodi, 
un pēc tam nogādātas ražotnē, kur pupiņas no katra maisa tiek 
pārbaudītas, lēni grauzdētas un iepakotas. Pateicoties rūpīgajam 
darbam, uzņēmums ir izvēlēts par piegādātāju Beļģijas karaliskajai 
ģimenei, kā arī prestižām viesnīcām un lidostām visā pasaulē, 
piemēram, Parīzē, Ņujorkā, Tokijā un Dubajā. 

FAIRTRADE 
Rombouts & Malongo bija pirmā kafijas grauzdētava, kas sāka 
sadarboties ar Fairtrade jau 1992. gadā, un kopš tā laika ir bijusi vadošā 
Fairtrade kafijas grauzdētava Eiropā. Uzņēmumam jau no paša sākuma 
bija unikāla apņemšanās ievērot Fairtrade lauksaimniecības principus, 
un pašlaik tam ir personiskas attiecības ar katru kooperatīvu, kuri katru 
gadu tiek apmeklēti un pārbaudīti. Parasti kooperatīvi tikai iepērk 
pupiņas. Kopš 2007. gada Rombouts & Malongo sponsorē fondu 
Malongo Foundation, kura mērķis ir kopā ar vietējām Fairtrade 
organizācijām atbalstīt veselības aprūpes projektus, aizsargāt bērnus 
un risināt citas sociālās problēmas. Uzņēmums ik gadu atbalsta dažādus 
Fairtrade projektus, kas saistīti ar ekoloģisku augsnes apstrādi un 
vietējām transporta sistēmām.

KAFIJA 
Mūsu kafijas kapsulu klāstu izgatavo Rombouts & Malongo — 
ekskluzīvākā grauzdētava Eiropā, kura 1896. gadā dibināta Antverpenē 
(Beļģijā). Malongo ir meitas uzņēmums Nicā (Francijā). Uzņēmums 
joprojām pieder ģimenei, un tas lepojas ar savām tradīcijām un kaislību 
pret kafiju. 

Mūsu kafijai tiek izmantotas tikai augstākās kvalitātes Arabica pupiņas. 
Plantācijās, kuras atrodas augstu kalnos, parasti ir ļoti labi apstākļi, kas 
nodrošina izcilu garšu un kvalitāti. Lai iegūtu nevainojamu garšu, 
gatavie augļi tiek lasīti ar rokām. Ja nepieciešama stiprāka kafija, mēs 
izmantojam augstākās kvalitātes Robusta pupiņas. Visbeidzot, mūsu 
kafija tiek 20 minūtes lēni grauzdēta zemā temperatūrā (aptuveni 
230 °C), lai izceltu visus aromātus. Mēs piedāvājam kapsulas, kuras ir 
piemērotas mazai (4–10 cl) vai lielai espresso porcijai (10–14 cl). Kafijas 
daudzums, ko var pagatavot no vienas kapsulas, ir atkarīgs no kafijas 
maluma.

Kapsulas tiek pārdotas kārbās pa 12 kapsulām vai arī lielos iepakojumos 
pa 192 kapsulām. 

TEHNISKIE DATI 
ŪDENS TVERTNE TILPUMS 0,6 LITRI.

KRĀJTVERTNE 8 IZLIETOTĀM KAPSULĀM (VIDĒJI)

NOŅEMAMA PILIENU PAPLĀTE UN TASĪŠU PALIKTNIS. VAR IZMANTOT 
ARĪ LIELU GLĀZI.

IZMĒRI: 285 X 148 X 270

SVARS: 4 KG

PRESE: 21 BĀRS

JAUDA: 1500 W

ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ IZSLĒGTĀ REŽĪMĀ: 0,5 W/H

IETEICAMĀ VEIKTSPĒJA (KAPSULAS DIENĀ): 10

VIENKĀRŠA IZJAUKŠANA OTRREIZĒJAI PĀRSTRĀDEI.
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