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CA6813/00

Všechno začíná u nejlepších zrn
Pečlivý výběr pro váš espresovač Saeco

Dokonalá káva kombinuje nejbohatší zrna a chytrou práci technologií, které z nich získají to nejlepší. Ve

společnosti Saeco jsme vždy měli technologii pro stvoření té nejlepší kávy, nyní jsme vybrali také ideální kávová

zrna.

Pečlivý výběr pro lahodnou chuť

Bohatá chuť zrn z vysoké nadmořské výšky

Konzistentní kvalita po celý rok

Výběr založen na speciálních smyslových vlastnostech

Připraven s autentickým důrazem na detail

Důkladná kontrola kvality zajišťuje výběr perfektních zrn

Každá směs je pro dosažení dokonalosti pražena zvlášť

Na míru pro váš espresovač a vaši kávu

Speciální nastavení navržené pro druh zrna

Ideální pro Café Crema a další kávové speciality



Kávová zrna pro espresso CA6813/00

Přednosti Specifikace

Vybraná zrna z vysoké nadmořské výšky

Nadmořská výška hraje ve zrání kávových zrn

důležitou roli. Podmínky ve vysoké nadmořské

výšce – teplota, vodní srážky – zajišťují

kávovníkům pomalý růstový cyklus, a tak

poskytují čas na koncentraci bohaté chutě do

zrn

Speciální smyslové vlastnosti

Pečlivě kombinujeme zrna z nejlepších

pěstitelských oblastí, abychom docílili

optimální rovnováhy aroma, těla, chuťového

dozvuku, kyselosti a vzhledu.

Konzistentní kvalita

Spolupracujeme pouze s těmi pěstiteli kávy,

jejichž kávová zrna si po celý rok udržují své

výjimečné vlastnosti, abyste vždy obdrželi

šálek stejné úrovně kvality.

Důkladná kontrola kvality

Kontrola je prováděna ihned po sklizni.

Odstraní se tak nezralá, poškozená, špatně

zbarvená nebo jinak nevhodná zrna. Během

celého procesu probíhá několik dalších kontrol,

které zajistí, že ve vašem espresovači skončí

jenom ta správná zrna.

Samostatně pražená

Pražení jednotlivě umožňuje každé směsi

zachovat si smyslné bohatství chuti. Každá

součást směsi je pražena jednotlivě a až poté

smíchána ve správném poměru pro zachování

bohatsté chuti

Speciální nastavení pro každou směs

Superautomatické espresovače vám umožňují

přizpůsobit si chuť kávy neomezeně. Ve

společnosti Saeco jsme zkusili všechny

možnosti a vybrali ty, které poskytují z kávy

Caffè Selezione Nobile to nejlepší. Vy si tak

můžete vychutnat dokonalou kávu už od

prvního šálku.

Ideální pro Café Crema

Směs rozvíjí své unikátní charakteristiky

v jemné, delikátní kávě café crema. Její

osobitost je také dobře rozvinuta v kávových

specialitách jako je cappuccino a latte

macchiato

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (ŠxHxV: 135 x 75 x 400 mm

Rozměry výrobku (Š x H x V):

135 x 75 x 400 mm

Hmotnost včetně balení: 1 100 kg

Hmotnost produktu: 1000 kg
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