XPRESS’OH - KOMPAKTNE JA
KERGE POOLAUTOMAATNE
ESPRESSOMASIN

Meie uuel espressomasinal on moodne ilme, mis sobib mis tahes
kööki või teise kohta, kus naudite head kohvi. See on kompaktne ja
kerge ning saadaval kahes erinevas toonis.
Xpress’Oh töötab 16-baarise rõhuga ja sellel on kaks programmeeritavat
nuppu, et väike või suur espresso oleks just teile sobiva suurusega.
Lihtsalt lisage oma lemmikkapsel, vajutage nuppu ja masin valmistab
teile täiusliku espresso.

ZINZINO.COM

Ideaalse espresso valmistamine on lihtsaks
tehtud
16-baarine rõhk
Kvaliteet kohtub funktsionaalsusega

XPRESS’OHKOMPAKTNE JA KERGE
POOLAUTOMAATNE ESPRESSOMASIN

MEIE KOHV

IDEAALNE ESPRESSO

Kohviga varustab meid 1896. aastal Belgias Antwerpenis asutatud
Rombouts kohviettevõte. Malongo on Rombouts sõsarettevõte, mis
asub Prantsusmaal Nizzas. Tegu on pere-ettevõttega, kus kohvi
valmistatakse uhkuse ja armastusega ning traditsioone järgides.
Ettevõtte visioon on pakkuda kõrgeima kvaliteediga kohvi. Selleks
valitakse tarnijaid hoolikalt väikeistanduse pidajate hulgast, eelistades
õiglase kaubanduse põhimõtteid järgivaid ja unikaalsete maitsete
pakkujaid. Käsitsi korjatud ja valitud oad töödeldakse märgmeetodil.
Seejärel toimetatakse oad edasi paika, kus iga kotitäis kohvi hoolega
läbi vaadatakse, et see siis aeglaselt röstida ja pakendada. Tänu sellele
on neist saanud ka Belgia kuningliku perekonna ning mainekate hotellide
ja lennujaamade varustaja kogu maailmas, näiteks Pariisis, New Yorgis,
Tokyos ja Dubais.

Meie espressomasin on mõeldud kasutamiseks ettevõtte
Rombouts & Malongo poolt Zinzino jaoks loodud või Zinzino enda
kohvipadjakestega. Saadaval on mitmesuguse maitsega ja kahes
mõõdus kohvipadjakesi – suure ja väikese espressotassi jaoks.
Lisage oma lemmik kohvipadjake, vajutage nuppu ning spressomasin
valmistab teile maitsva ja täiuslikult kreemja espresso.
16-BAARINE RÕHK
Xpress’Oh töötab 16-baarise rõhuga, tagamaks optimaalset väljastust,
tänu millele saadakse igast kohvipadjast maksimaalne kohviaroom
ning parim tulemus teie tassi. Patenteeritud keedukambri spetsiifiline
väljalase loob teie kohvile samuti ideaalse vahu.
KVALITEET KOHTUB FUNKTSIONAALSUSEGA
Lisaks suurepärase vahuga perfektse espresso valmistamisele on
Xpress’Oh funktsionaalsus samuti silmatorkav. See on varustatud
anduriga, mis takistab veepaagi tõstmisel veelekke teket. Kõige
krooniks on espressomasin varustatud ergonoomilise käepidemega,
mis tagab kasutuskerguse.
PUHASTUS
Xpress’Oh masinaga ei ole vaja kasutada katlakivivastast veefiltrit,
küll aga tuleb kogunenud katlakivi eemaldamiseks masinat kaks korda
aastas puhastada. Puhastusprotsessi käivitama jätmisel võib masin
töö lõpetada.
GARANTII
Zinzino järgib tarbijakaitseseadusi ning jätab kõigis riikides, kus
tegutseb, klientidele õiguse esitada (põhjendatud) kaebusi. Zinzino
tagab kõigi defektiga toodete hoolduse, paranduse või väljavahetamise.
Vajaduse korral pöörduge meie klienditoe poole, et saada konkreetsed
teie riigis kehtivad reeglid.

VEEPAAK SISALDAB 1,2 L

KOHVITARNIJA

FAIRTRADE - ÕIGLANE KAUBANDUS
Rombouts & Malongo oli esimene kohviröstimisettevõte, kes alustas
koostööd Fairtrade’iga juba 1992. aastal ning sellest ajast alates on
see ettevõte juhtiv kohviröstimisettevõte Euroopas. Neil oli unikaalne
pühendumus Fairtrade põhimõtetel põllupidamisele. Praeguseks on
ettevõte lähedastes suhetes kõigi oma koostööpartneritega ning
külastab ja kontrollib neid igal aastal. Tavapärased ettevõtted
ostavad lihtsalt ube. Rombouts & Malongo on alates 2007. aastast
panustanud Malongo fondi, mis loodi eesmärgiga toetada kohalike
Fairtrade organisatsioonide abil tervishoiuprojekte, kaitsta lapsi ning
tegeleda muude sotsiaalsete küsimustega. Igal aastal toetatakse
erinevates Fairtrade põhimõtteid järgivates ettevõtetes ökoloogilise
kasvatuse ja kohalike transpordisüsteemide projekte.
KOHV
Kohvipadjakesed valmistab meile Rombouts & Malongo – Euroopa
eksklusiivseim kohviröstimisettevõte, mis asutati Antwerpenis, Belgias,
1896. aastal. Malongo on selle sõsarettevõte asukohaga Pran susmaal
Nizzas. Tegu on endiselt pere-ettevõttega, kus kohvi valmistatakse
uhkuse ja armastusega ning traditsioone järgides. Kohvi tootmisel
kasutame üksnes parimaid Arabica kohviube. Kõrgel mägedes asuvates
istandustes on sageli väga head kasvutingimused, mis annavad
tulemuseks parema maitse ja kvaliteedi. Hea maitse nimel korjame
käsitsi ja üksnes küpseid vilju. Kui on vaja kangust l isada, kasutame
selleks tippklassi Robusta ube. Viimaks röstime ube aeglaselt (20
min) madalal temperatuuril (230 kraadi juures), et kõik nende aroomid
esile tuleksid. Pakume kahes mõõdus kohvipadjakesi: väikese (4–10 cl) ja
suure (10–14 cl) espresso valmistamiseks. Kui palju espressot ühest
kohvipadjakesest täpselt saab, sõltub sellest, kuidas kohvi on jahvatatud.

KOGUMISKAST KASUTATUD KOHVIPADJAKESTE JAOKS
(KESKMISELT 8‘LE)
EEMALDATAV TILKUMIS- JA TASSIALUS.
KASUTADA SAAB KA SUURT TASSI.
MÕÕTMED: 35 X 14 X 27 CM
KAAL: 3 KG
PUMP: 16 BAARI
VÕIMSUS: 1300 W
ENERGIATARVE PUHKEREŽIIMIL: 0,5 W/H
SOOVITATAV PÄEVANE KOHVIPADJAKESTE ARV: 10
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Kohvipadjakesi müüakse karbi (12 padjakest).
VÄRVIVALIKUS JÄÄPÄRLIVALGE JA MUST

