
XPRESS’OH - PIENIKOKOINEN JA 
KEVYT PUOLIAUTOMAATTINEN 
ESPRESSOKEITIN

ZINZINO.COM

Uuden espressokeittimemme moderni muotoilu sopii keittiöön 
tai mihin tahansa muuhun paikkaan, jossa nautit maistuvasta 
kahvista. Keitin on pienikokoinen sekä kevyt ja voit valita kahden eri 
värivaihtoehdon välillä.

Xpress’Oh toimii 16 baarin paineella. Valmistat pienen tai suuren 
espresson haluamasi kokoisena kahden helposti ohjelmoitavan 
painikkeen avulla. 

Aseta lempikahvipodisi paikalleen ja paina painiketta. Saat 
täydellisen espresson.

Täydellistä espressoa helposti

16 baarin paine

Laatu kohtaa toimivuuden
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XPRESS’OH 
PIENIKOKOINEN JA KEVYT 
PUOLIAUTOMAATTINEN ESPRESSOKEITIN

TÄYDELLINEN ESPRESSO 

Espressokeittimemme on suunniteltu erityisesti Zinzino by Rombouts 
& Malongo- tai omia kahvipodeja varten. Näitä podeja on saatavana 
useina makuvaihtoehtoina ja pientä tai suurta espressoa varten. Aseta 
lempikahvipodisi paikalleen ja paina painiketta. Espressokeitin tekee 
maistuvaa espressoa ja täydellisen creman.

16 BAARIN PAINE
Xpress’Oh toimii 16 baarin paineella täydellisen uuttumisen 
varmistamiseksi. Jokaisen podin sisältämän kahvin aromit pääsevät 
oikeuksiinsa, joten saat kuppiin parhaat tulokset. Tämän 
espressokeittimen patentoidun keitinyksikön suutin tuottaa kahvisi 
pinnalle upean creman.

LAATU KOHTAA TOIMIVUUDEN
Xpress’Oh valmistaa täydellistä espressoa upealla cremalla. Lisäksi 
siinä on erinomaiset toiminnot. Kun vesisäiliötä nostetaan, tunnistin 
estää veden vuotamisen. Espressokeittimen ergonominen kahva 
varmistaa helppokäyttöisyyden. 

PUHDISTAMINEN
Xpress’Oh-keittimessä ei tarvita kalkin kertymisen estävää vesisuodatinta, 
mutta se on puhdistettava kahdesti vuodessa, jotta sen sisään 
mahdollisesti kertynyt kalkki poistetaan. Jos laitetta ei puhdisteta, se 
voi lakata toimimasta.

TAKUU 

Zinzino noudattaa kussakin maassa voimassa olevaa 
kuluttajansuojalainsäädäntöä, joten asiakkaat saavat takuun 
jokaisessa sen toimintamaassa. Zinzino huoltaa tai korjaa viallisen 
tuotteen tai vaihtaa sen uuteen. Tiedustele maassasi voimassa 
olevia takuuehtoja asiakaspalvelustamme. 

VESISÄILIÖN TILAVUUS ON 1,2 LITRAA.

KERUUSÄILIÖ 8 KÄYTETYLLE PODILLE (KESKIMÄÄRIN)

IRROTETTAVA TIPPARITILÄ JA KUPIN TUKI.  
MYÖS SUURIA LASEJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ.

MITAT: 35 X 14 X 27 CM

PAINO: 3 KG

PUMPPU: 16 BAARIA

TEHO: 1 300 W

VIRRANKULUTUS OFF-TILASSA: 0,5 W/TUNTI

SUOSITELTU KAPASITEETTI PODIA PÄIVÄSSÄ: 10

KAHVIMME

KAHVINTOIMITTAJA
Kahvintoimittajamme Rombouts on perustettu Belgiassa Antwerpenissa 
vuonna 1896. Malongo on Romboutsin sisaryritys. Se toimii Ranskassa 
Nizzassa. Yritys toimii edelleen perheyrityksenä – ylpeänä perinteistään 
ja intohimostaan kahviin. Sen visio on toimittaa kaikkein laadukkainta 
kahvia valitsemalla toimittajat huolellisesti pienien ja mielellään reilun 
kaupan plantaasien joukosta, jotta saadaan aikaan ainutlaatuiset 
aromit. Käsin poimitut pavut käsitellään käyttämällä märkämenetelmää. 
Jokainen säkillinen tarkastetaan ja paahdetaan hitaasti ennen 
pakkaamista. Siksi tästä yrityksestä on tullut Belgian kuningasperheen, 
arvostettujen hotellien ja lentokenttien toimittaja kaikkialla maailmassa, 
kuten Pariisissa, New Yorkissa, Tokiossa ja Dubaissa.

REILU KAUPPA  

Rombouts & Malongo aloitti ensimmäisenä eurooppalaisena 
kahvipaahtimona reilu kauppa -yhteistyön vuonna 1992. Siitä alkaen 
se on ollut Euroopan johtava reilun kaupan kahvin paahtimo. Se on 
sitoutunut reiluun kauppaan vahvasti jo alusta alkaen. Sillä on tiiviit 
suhteet tuottajaosuuskuntiin, ja sen edustajat vierailevat tarkastamassa 
niiden toimintaa joka vuosi. Yleensä osuuskunnat vain ostavat 
papuja. Rombouts & Malongo on vuodesta 2007 lähtien tukenut 
Malongo Foundation -säätiötä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea 
terveydenhuoltoon, lastensuojeluun ja muihin sosiaalisiin ongelmiin 
liittyviä hankkeita yhteistyössä paikallisten reilun kaupan organisaatioiden 
kanssa. Säätiö tukee vuosittain reilun kaupan osuus-kuntien projekteja, 
jotka liittyvät esimerkiksi luomuviljelyyn ja  paikallisiin kuljetusjärjestelmiin.

KAHVI  
Kahvipodien toimittajamme Rombouts & Malongo on perustettu 
Belgiassa Antwerpenissa vuonna 1896. Se on Euroopan eksklusiivisin 
kahvipaahtimo. Malongo on sen Ranskassa Nizzassa toimiva sisaryritys.
Yritys toimii edelleen perheyrityksenä – ylpeänä perinteistään ja 
intohimostaan kahviin. Kahveissamme käytetään vain parhaita 
arabicapapuja. 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 ensoluokkaisia robusta-papuja. Kahvimme paahdetaan 
hitaasti 20 minuutin ajan matalassa noin 230 asteen lämpötilassa, 
jotta aromit pääsevät esille. Tarjoamme pieniä 4-10 cl:n ja suuria 
10-14 cl:n kuppeja varten soveltuvia espressopodeja. Yhdestä podista 
saatavan kahvin määrä määräytyy kahvin jauhamisen mukaan.

 

Podit myydään 12 kappaleen pakkauksissa. 
SAATAVANA HELMENVALKOISENA TAI MUSTANA


