
 

 

Saeco Caffè Selezione 
Nobile
Uvítací balíček

• 2 jedinečné zmesi kávy
• 70 gramov každej zmesi

CA6810/00
Všetko to začína najlepšími zrnkami
Ten najlepší výber pre váš kávovar Saeco
Vďaka tomuto unikátnemu uvítaciemu balíčku môžete naraz vyskúšať všetky druhy kávy 

Saeco Caffè Selezioni Nobili. Oddajte sa pôžitku z kávy vďaka kombinácii káv Saeco Caffè 
Selezioni Nobili a espresso kávovaru Saeco

Najlepší výber pre plný pôžitok
• Bohatá chuť zo zrniek z vysokej nadmorskej výšky
• Výber na základe špeciálnych zmyslových vlastností
• Konzistentná kvalita po celý rok

Pripravené s nefalšovaným zmyslom pre detail
• Dôkladná kontrola na zaistenie výberu čistých zrniek
• Každá zmes je individuálne pražená do dokonalosti

Ušité na mieru vašim kávam a kávovaru
• Jedinečné nastavenia šité na mieru zrnkám
• Ideálne pre espresso a iné špeciálne kávy



 Vybrané zrnká z vysokej nadmorskej 
výšky
Nadmorská výška hrá dôležitú úlohu pri vývoji 
kávových zrniek. Podmienky panujúce vo vysokej 
nadmorskej výške – teplota, zrážky – zaisťujú 
pomalší cyklus rastu kávovníkov, vďaka čomu majú 
zrnká čas na to, aby sa v nich koncentrovala chuť

Špeciálne zmyslové vlastnosti
Starostlivo kombinujeme zrnká z najdôležitejších 
regiónov, kde sa pestuje káva, aby sme dosiahli 
optimálnu harmóniu vône, telo, pretrvávajúcej chuti, 
kyslosti a vizuálneho dojmu.

Konzistentná kvalita
Našimi obchodnými partnermi sú len pestovatelia 
kávy, ktorých zrnká si zachovávajú svoje výrazné 
vlastnosti po celý rok. Vďaka tomu si môžete 
vychutnať svoju šálku kávy, ktorá má vždy rovnakú 
kvalitu.

Dôkladná kontrola kvality
Kontrola sa vykonáva hneď po zbere, aby sa 
odstránili nezrelé, poškodené, nesprávne sfarbené či 
iné podradné zrnká. Celý proces zahŕňa niekoľko 
dodatočných kontrol, vďaka čomu vo vašom 
kávovare skončia len tie správne kávové zrnká.

Individuálne praženie
Individuálne praženie umožňuje, aby si každá zmes 
zachovala svoje spletité bohatstvo chutí. Každá zmes 
je individuálne pražená a až potom sa v správnom 
pomere zmieša, aby si zachovala bohatstvo chutí

Jedinečné nastavenia pre každú zmes
Superautomatické espresso kávovary vám umožňujú 
prispôsobiť si kávu s nekonečnými možnosťami. Tu, 
v spoločnosti Saeco, sme skúsili všetky a vybrali tie, 
ktoré sú tým najlepším z Caffè Selezione Nobile, aby 
ste si mohli dopriať zážitok z vynikajúcej kávy už od 
prvej šálky.

Ideálne pre espresso a iné kávy
Zmes rozvinie svoje jedinečné vlastnosti v malom, 
silnom espresse. Jej osobnosť je tiež najlepšie 
vyjadrená v špeciálnych kávach, ako napr. cappuccino 
a latte machiato.
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Hmotnosť a rozmery
• Rozmery balenia (Š x H x V): 253 x 232 x 47 mm
• Rozmery produktu (Š x H x V): 100 x 18 x 170 mm

• Hmotnosť vrátane balenia: 0,25 kg
• Hmotnosť produktu: 0,14 kg
•

Technické údaje
Uvítací balíček
2 jedinečné zmesi kávy 70 gramov každej zmesi
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