XPRESS’OH - EN KOMPAKT OG
LETT HALVAUTOMATISK
ESPRESSOMASKIN

Vår nye espressomaskin har et moderne utseende som passer på
alle kjøkken eller andre steder der du nyter fantastisk kaffe. Den er
kompakt og lett, og finnes i to forskjellige farger.
Xpress’Oh bruker trykk på 16 bar og har to enkle programmerbare
knapper for å tilberede en liten eller stor espresso i nøyaktig den
størrelsen du måtte ønske.
Du legger bare i din favorittkaffepod og trykker på knappen, så lager
maskinen en perfekt espresso til deg.
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Perfekt espresso på en enkel måte
16 bars trykk
Kvalitet møter funksjon

XPRESS’OH
EN KOMPAKT OG LETT
SEMI-AUTOMATISK ESPRESSOMASKIN
PERFEKT ESPRESSO
Vår espressomaskin er spesielt utviklet for kaffepods produsert for
Zinzino av Rombouts & Malongo eller deres egne pods. Podsen fås
med flere smaker og gir en liten eller stor espresso. Du legger bare i
din favorittpod, trykker på knappen og lar espressomaskinen lage
en nydelig espresso med perfekt crema til deg.
16 BARS TRYKK
Xpress’Oh har 16 bars trykk for optimal ekstraksjon, det får mest
mulig kaffesmak ut av hver pods og gir deg det beste resultatet i
koppen. Den patenterte bryggeenheten til denne espressomaskin
har et spesielt uttak som gir fantastisk crema på kaffen din.
KVALITET MØTER FUNKSJON
I tillegg til å lage perfekt espresso med fantastisk crema, er Xpress’Oh
også enestående når det gjelder funksjonalitet. Den er utstyrt
med en sensor for å hindre vannlekkasje når du løfter vanntanken.
I tillegg har denne espressomaskinen ergonomisk håndtak som
gir brukervennlighet.
RENGJØRING
Xpress’Oh trenger ikke kalkfilter, men det er nødvendig å rengjøre
maskinen to ganger i året for å fjerne eventuelle kalkavleiringer i
systemet. Hvis du ikke rengjør maskinen, kan det føre til at maskinen
slutter å fungere.
GARANTI
Zinzino følger forbrukerkjøpsloven i hvert enkelt land, det gir kunden
reklamasjonsrett innenfor lovens rammer i de landene der selskapet
er virksomt. Ved mangler på produktet vil Zinzino enten utføre service
på, reparere eller bytte produktet. Vennligst kontakt kundeservice
for eksakte regler for ditt land.

VANNTANK PÅ 1,2 LITER
OPPSAMLINGSBOKS FOR 8 BRUKTE PODS (GJENNOMSNITT)

VÅR KAFFE
KAFFELEVERANDØR
Vår kaffeleverandør er kaffehuset Rombouts. Det ble grunnlagt i
Antwerpen, Belgia, i 1896. Malongo er Rombouts’ søsterselskap i
Nice, Frankrike. Selskapet er fortsatt familieeid og er stolt av sine
tradisjoner og sin lidenskap for kaffe. Målet er å levere kaffe av
førsteklasses kvalitet fra nøye utvalgte leverandører på små plantasjer
– fortrinnsvis Fairtrade med unike smaker.
Håndplukkede bønner behandles med våtmetoden og fraktes
deretter til fabrikken der hver sekk kontrolleres før kaffen brennes
langsomt og pakkes. Det er dette som har gjort dem til leverandør for
den belgiske kongefamilien og prestisjefylte hoteller og flyplasser i hele
verden som Paris, New York, Tokyo og Dubai.
FAIRTRADE
Rombouts & Malongo var det første kaffehuset som startet samarbeid
med Fairtrade allerede i 1992, og har siden da vært det ledende
kaffebrenneriet for Fairtrade-kaffe i Europa. Det har hatt et unikt
engasjement for Fairtrade-dyrking helt fra starten av, og har i dag en
personlig relasjon med alle sine kooperativer som de besøker og
inspiserer hvert år. Vanlige kooperativer kjøper bare bønner. Siden
2007 har Rombouts & Malongo sponset Malongo Foundation, en
stiftelse som støtter helseprosjekter for å beskytte barn og håndtere
sosiale problemer knyttet til lokale Fairtrade-organisasjoner. Stiftelsen
støtter årlig prosjekter ved ulike Fairtrade-kooperativer knyttet til
økologisk dyrking og lokale transportsystemer.
KAFFE
Vårt sortiment av kaffepods er produsert av Rombouts & Malongo,
Europas eksklusive kaffehus, som ble grunnlagt i Antwerpen, Belgia,
i 1896. Malongo er Rombouts’ søsterselskap i Nice, Frankrike. Selskapet
er fortsatt familieeid og er stolt av sine tradisjoner og sin lidenskap
for kaffe. Vi bruker kun de beste arabicabønnene i kaffen vår. Plantasjer
som ligger høyt oppe i fjellene, har ofte svært gunstige forhold når
det gjelder å få frem kaffens smak og kvalitet. Vi håndplukker kun
modne bær for smakens skyld. Trenger vi å tilføre ekstra styrke,
bruker vi robustabønner av førsteklasses kvalitet. Kaffen brennes til
slutt langsomt i 20 minutter ved lav temperatur på rundt 230 °C for
å få frem all aroma.
Vi har pods for liten espresso, 4–10 cl, og pods for stor espresso,
10–14 cl. Mengden ferdig kaffe du får fra én pod, avhenger av
hvordan kaffen er malt.

AVTAGBAR DRYPPBAKKE OG KOPPSTØTTE.
STORE GLASS KAN OGSÅ BRUKES.
DIMENSJONER: 35 X 14 X 27 CM
VEKT: 3 KG
PUMPE: 16 BAR
EFFEKT: 1300 W
STRØMFORBRUK I AV-MODUS: 0,5 W/TIMEV
ANBEFALT KAPASITET PODS/DAG: 10
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Podsen selges i esker à 12 pods.
FINNES I PERLEMORSHVIT ELLER SVART

