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100% Arabica
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CA6813/00

Wszystko zaczyna się od najlepszych ziaren kawy
starannie dobranych do Twojego ekspresu Saeco

Idealna kawa stanowi połączenie najdoskonalszych ziaren i zaawansowanych technologii, które wydobywają z

nich to, co najlepsze. W firmie Saeco zawsze korzystaliśmy z technologii pozwalających na przygotowanie

najwyższej jakości napojów kawowych — teraz wybraliśmy również idealne ziarna kawy.

Starannie wybrane w celu zapewnienia pełni smaku

Bogactwo smaków kawy uprawianej na dużych wysokościach

Niezmiennie wysoka jakość przez cały rok

Wybór ziaren na podstawie specjalnych cech sensorycznych

Przygotowane z rzeczywistą dbałością o detale

Dokładne przesiewanie pozwalające wybrać tylko najlepsze ziarna

Indywidualne palenie każdej mieszanki do uzyskania perfekcyjnego aromatu

Przystosowane do Twojego ekspresu i ulubionych napojów

Unikatowe ustawienia dostosowane do typu ziaren

Idealne do café crema i innych napojów kawowych



Cafè Crema DolceKawa ziarnista CA6813/00

Zalety Dane techniczne

Wyselekcjonowane ziarna kawy uprawianej

na dużych wysokościach

Wysokość odgrywa ważną rolę w rozwoju

ziaren kawy. Warunki występujące na dużych

wysokościach — temperatura i opady deszczu

— zapewniają wolniejszy cykl wzrostu

kawowca i tym samym czas na to, by ziarna

nabrały bogatego aromatu.

Specjalne cechy sensoryczne

Starannie łączymy ze sobą ziarna z

najlepszych upraw, aby uzyskać optymalną

równowagę aromatu, gęstości, posmaku,

kwasowości i wyglądu kawy.

Niezmiennie wysoka jakość

Współpracujemy z plantacjami tylko tych

gatunków kawy, których ziarna zachowują swój

indywidualny charakter przez cały rok, dzięki

czemu można cieszyć się zawsze tą samą

jakością kawy.

Dokładne przesiewanie w celu zapewnienia

jakości

Przesiewanie odbywa się natychmiast po

zebraniu w celu oddzielenia ziaren

niedojrzałych, uszkodzonych, odbarwionych

lub innych, które nie spełniają norm. Następnie

wykonywanych jest kilka

dodatkowych procedur kontroli i sortowania,

aby tylko odpowiednie ziarna kawy trafiły na

koniec do Twojego ekspresu.

Indywidualne palenie

Indywidualne palenie umożliwia zachowanie

wewnętrznego bogactwa aromatów każdej

mieszanki kawy.Są one palone osobno, a

dopiero potem mieszane w odpowiednich

proporcjach w celu zachowania bogactwa

aromatu.

Unikatowe ustawienia dla każdej mieszanki

W pełni automatyczne ekspresy umożliwiają

przygotowanie kawy na wiele sposobów. W

Saeco wypróbowaliśmy je wszystkie i

wybraliśmy te, które najlepiej pasują do Caffè

Selezione Nobile. Teraz możesz cieszyć się

najlepszą kawą już od pierwszej filiżanki.

Idealne do café crema

Mieszanka w pełni rozwija swój wyjątkowy

smak w gładkiej, delikatej café crema. Jej

unikalny charakter wspaniale wydobywają

również napoje kawowe typu cappuccino i

latte macchiato.

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (S x G x W):

135 x 75 x 400 mm

Wymiary produktu (S x G x W):

135 x 75 x 400 mm

Waga wraz z opakowaniem: 1100 kg

Waga produktu: 1000 kg
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