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DOSTAWA - SKLEP - SERWIS - EKSPRES ZASTĘPCZY

Szanowni Państwo,
w związku z zainteresowaniem ofertą współpracy z firmą Coffee Cona chcielibyśmy
przekazać propozycję zakupu ekspresów oraz kaw i produktów dodatkowych.

WIEMY JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES PONIEWAŻ
Od ponad 11 lat obsługujemy firmy oraz HoReCa
Profesjonalnie doradzamy w doborze optymalnego ekspresu
Gwarantujemy naszym klientom sprawną i kompleksową obsługę
Sprzedajemy ekspresy tylko renomowanych producentów
Pomagamy naszym klientom w codziennej pracy z ekspresami
PRZY ZAKUPIE EKSPRESU GRATIS DOSTAJĄ PAŃSTWO OD NAS

Dostawa i montaż

Doradztwo

Środki czystości

Szkolenie

Serwis techniczny

Zdalna pomoc 24h

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku zakupu profesjonalnych ekspresów do kawy firmy Saeco Professional gwarantem nie jest producent lecz firma sprzedająca.
Czas trwania gwarancji to 12 miesięcy od daty zakupu.
Serwis wraz z naprawą w przeciągu 3 dni roboczych (w momencie trwania gwarancji).
W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie klient otrzymuje ekspres zastępczy.
Powyższe usługi są skierowane do użytkownika na terenie miasta Rzeszowa i okolic.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA SOLO
Specyfikacja
• proces wstępnego parzenia i ekstrakcji Aroma-ExtractionSystem
• automatyczny dobór mielonej ilości gwarantujący znakomitą jakość kawy za każdym razem
• 3 ustawienia mocy kawy
• stalowy młynek w kształcie stożka z trzema ustawieniami
• płynnie regulowana ilość wody od 30 do 220 ml dla dużych i małych filiżanek
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• double cup – tryb podwójnej kawy czarnej
• regulacja wysokości wylewki ekspresu - wylewkę można ustawić na wysokość do 135 mm.
• automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia
• chromowane elementy (dozownik kawy, pokrętło, włącznik)
• tacka ociekowa ze stali nierdzewnej
• praktyczne kółka ułatwiające przesuwanie ekspresu do kawy

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 200 x 325 x 455 mm
Waga: 8 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1400 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 125 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz LED z symbolami: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

Bądźmy szczerzy - czy brak miejsca nie był ostatnio
Twoim argumentem przeciw kupieniu w pełni
automatycznego ekspresu do kawy? Teraz ten argument
znika, ponieważ oto jest, SOLO®. Skoncentrowany
na podstawach dobrego, w pełni automatycznego
ekspresu do kawy - przyjemności picia kawy
bez dodatków, pełnego smaku i z kremową pianką.

Za naciśnięciem przycisku przygotuje najpopularniejsze
kawowe klasyki ze świeżo zmielonych ziaren - espresso
i café crème. Co szczególne - ta wysokiej jakości
technologia zamknięta została w obudowie o szerokości
20 cm, dzięki czemu zmieści się nawet w najmniejszej
kuchni. Tak, nawet Twojej! Czyż to nie jest powód
do radości? O Solo mio!

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.
Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® CAFFEO® SOLO® & MILK
Specyfikacja
• proces wstępnego parzenia i ekstrakcji Aroma-ExtractionSystem
• automatyczny dobór mielonej ilości gwarantujący znakomitą jakość kawy za każdym razem
• 3 ustawienia mocy kawy
• stalowy młynek w kształcie stożka z trzema ustawieniami
• płynnie regulowana ilość wody od 30 do 220 ml dla dużych i małych filiżanek
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• double cup – tryb podwójnej kawy czarnej
• regulacja wysokości wylewki ekspresu - wylewkę można ustawić na wysokość do 135 mm.
• automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia
• chromowane elementy (dozownik kawy, pokrętło, włącznik)
• tacka ociekowa ze stali nierdzewnej
• praktyczne kółka ułatwiające przesuwanie ekspresu do kawy

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 200 x 325 x 455 mm
Waga: 8,1 kg
Kolor: srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1400 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 125 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz LED z symbolami: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

Radość z kawy połączona z kremową mleczną
pianą - doświadcz wraz z SOLO®& MILK pełnej gamy
aromatycznych kaw przyrządzonych z całych ziaren
oraz mleka. Bądźmy szczerzy - czy brak miejsca
nie był ostatnio Twoim argumentem przeciw kupieniu
w pełni automatycznego ekspresu do kawy? Teraz
ten argument znika, ponieważ oto jest, SOLO®.

Za naciśnięciem przycisku przygotuje najpopularniejsze
kawowe klasyki ze świeżo zmielonych ziaren.
Co szczególne - ta wysokiej jakości technologia zamknięta
została w obudowie o szerokości 20 cm, dzięki czemu
zmieści się nawet w najmniejszej kuchni.
Tak, nawet Twojej! Czyż to nie jest powód do radości?
O Solo mio!

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.
Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® SOLO® & Perfect Milk
Specyfikacje
• proces wstępnego parzenia i ekstrakcji Aroma-ExtractionSystem
• automatyczny dobór mielonej ilości gwarantujący znakomitą jakość kawy za każdym razem
• 3 ustawienia mocy kawy
• stalowy młynek w kształcie stożka z trzema ustawieniami
• płynnie regulowana ilość wody od 30 do 220 ml dla dużych i małych filiżanek
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• double cup – tryb podwójnej kawy czarnej
• regulacja wysokości wylewki ekspresu - wylewkę można ustawić na wysokość do 135 mm.
• automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia
• chromowane elementy (dozownik kawy, pokrętło, włącznik)
• tacka ociekowa ze stali nierdzewnej
• praktyczne kółka ułatwiające przesuwanie ekspresu do kawy

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 200 x 325 x 455 mm
Waga: 8,1 kg
Kolor: srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1400 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 125 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz LED z symbolami: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

SOLO® & Perfect Milk łączy zwartą konstrukcję
z niebiańsko kremowym, spienionym mlekiem. Nieważne
czy masz ochotę na wspaniałą kawę z aksamitną pianką
czy też pyszne latte macchiato z lekką pianką mleczną.
Solo® & Perfect Milk przygotuje ją w mgnieniu oka.
Bądźmy szczerzy - czy brak miejsca nie był ostatnio
Twoim argumentem przeciw kupieniu w pełni
automatycznego ekspresu do kawy? Teraz ten argument
znika, ponieważ oto jest, SOLO®.

Za naciśnięciem przycisku przygotuje najpopularniejsze
kawowe klasyki ze świeżo zmielonych ziaren.
Co szczególne - ta wysokiej jakości technologia zamknięta
została w obudowie o szerokości 20 cm, dzięki czemu
zmieści się nawet w najmniejszej kuchni.
Tak, nawet Twojej! Czyż to nie jest powód do radości?
O Solo mio!

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® Passione®
Specyfikacja
• system Best Aroma
• automatyczny spieniacz do mleka Auto-Cappuccinatore
• 5 ustawień mocy kawy (w tym „bardzo łagodna – bez wstępnego parzenia”)
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• stalowy młynek w kształcie stożka
• wybór między lekką pianką a gorącym mlekiem
• osobne przygotowanie gorącej wody (np. na herbatę)
• program automatycznego płukania
• zgodność z wkładami filtrującymi Claris
• funkcja oszczędzania energii i całkowite wyłączanie poboru mocy

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 253 x 390 x 380 mm
Waga: 8,3 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1450 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 125 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz LED z symbolami: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

Jak rozpoznać zagorzałych koneserów kawy? Kiedy
ją piją to musi być ona czymś więcej niż tylko gorącym
i mocnym napojem – oczekują pełni smaku! Również
spienione mleko musi być po prostu idealne.
PASSIONE ® oferuje zarówno jedno, jak i drugie – Best
Aroma System zapewnia pełny rozwój smaku kawy,
dzięki przemyślanym funkcjom.

Dzięki zintegrowanemu, automatycznemu spieniaczowi
mleka Auto-Cappuccinatore możesz wyczarować idealne
spienione mleko dla każdego rodzaju latte.
Co więcej, ten stylowy i kompaktowy automatyczny
ekspres do kawy pasuje do każdej kuchni.
Jeśli kawa jest Twoją pasją, to Passione® to właściwy
wybór!

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® CAFFEO® PASSIONE® OT
Specyfikacja
• system Best Aroma
• podświetlane klawisze wyboru
• 10 rodzajów kaw
• bean to cup - feature – funkcja dawkowania kawy ziarnistej bezpośrednio do młynka
• specjalna uszczelka pokrywy młynka Aromasafe®
• kolorowy wyświetlacz TFT
• wylewka uniwersalna z podświetleniem LED
• 5 ustawień mocy kawy (w tym „bardzo łagodna – bez wstępnego parzenia”)
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• stalowy młynek w kształcie stożka z 5 ustawieniami
• zgodność z wkładami filtrującymi Claris

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 253 x 390 x 380 mm
Waga: 8,3 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1450 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 125 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz TFT: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

Passione® OT w pełni zasługuje na swoją nazwę.
Przygotowanie najpopularniejszych rodzajów kawy
to jego pasja! Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie 10
fabrycznie zaprogramowanych kawowych specjałów
café crème, espresso, cappuccino lub latte macchiato,
które przygotujesz za naciśnięciem jednego przycisku.
Sześć dodatkowych specjałów kawowych możesz
wybrać za pomocą menu na wyświetlaczu TFT.

Best Aroma System zapewni perfekcyjny rozwój smaku.
Szeroka gama funkcji i zwarty design nie wykluczają
się wzajemnie w Passione® OT – w każdej kuchni znajdzie
się miejsce na ten mały i kompaktowy ekspres.
Gdy pasja nie może czekać: Passione® OT!

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® Varianza® CSP
Specyfikacja
• my Bean Select®
• funkcja Best Aroma System Plus
• 10 rodzajów kaw
• obsługa wszystkich kaw jednym dotknięciem
• osobne dysze do kawy, mleka i gorącej wody
• double cup – tryb podwójnej kawy
• 5 ustawień mocy kawy (w tym „bardzo łagodna – bez wstępnego parzenia”)
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• stalowy młynek w kształcie stożka z 5 ustawieniami
• osobne przygotowanie gorącej wody (np. na herbatę)
• zwarta konstrukcja – oszczędność miejsca
• powierzchnia zapobiegająca powstawaniu śladów palców (Varianza® CSP Stal nierdzewna)

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 253 x 405 x 380 mm
Waga: 8,6 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1450 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 125 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz TFT: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

To, co dziś jest dobre, jutro również będzie. Jest w tym
coś uspokajającego. Czy uważasz, że to raczej nudne?
Pozostaje więc tylko jedno - spróbuj czegoś nowego!
My również lubimy od czasu do czasu spróbować
czegoś nowego. Właśnie dlatego opracowaliśmy w pełni
automatyczny ekspres do kawy, który pozwala
odkrywać, każdego dnia.

Sercem jego twórczości jest funkcja My Bean Select®.
Oprócz codziennej filiżanki kawy z ziaren
ze standardowego pojemnika, oferuje ona dodatkowy
pojemnik, dzięki któremu można wypróbować różnych
rodzajów ziaren dla danej filiżanki. Daje to nieograniczoną
różnorodność napojów kawowych.
Jaki rodzaj ziaren kawy zamierzasz wypróbować
w następnej kolejności?

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® CAFFEO® CI®
Specyfikacja
• obsługa jednym dotknięciem
• możliwość przygotowania 2 kaw mlecznych w jednym czasie
• funkcja Aroma-Extraction-System (A.E.S.)
• 4 ustawienia mocy kawy
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• wybór między lekką pianką, a gorącym mlekiem
• osobne przygotowanie gorącej wody (np. na herbatę)
• tacka ociekowa ze stali nierdzewnej
• osobny wsyp na kawę mieloną
• automatyczny program czyszczenia, usuwania kamienia i płukania

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 255x 340 x 470 mm
Waga: 8,7 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1400 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 2 x 135 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz TFT: NIE
Tryb podwójnej kawy: TAK

Inteligentna technologia do indywidualnej kawy
Indywidualne przepisy na kawę to prawdziwa
indywidualna filozofia dla wielu miłośników kawy. Dzięki
Melitta® Caffeo® CI® oferujemy w pełni
zautomatyzowany ekspres do kawy, który w prosty
sposób dostosowuje się do indywidualnych preferencji
nawet czterech osób.

Inteligentna technologia i przemyślane funkcje są idealnie
dopasowane do preferencji wymagających miłośników
kawy. Ekskluzywne funkcje, takie jak "Pamięć My Coffee",
"Wybór Ilości Mielenia", "W tym Milksystem"
lub "Oryginalny proces przygotowania" zachwycają!
Najwyższa jakość dla osobistych preferencji.

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® CAFFEO® CI Touch®
Specyfikacja
• wyświetlacz TFT
• podświetlenie filiżanki
• funkcja Moja Kawa
• możliwość przygotowania 2 kaw mlecznych w jednym czasie
• funkcja Aroma-Extraction-System (A.E.S.) wykonuje doskonałe parzenie wstępne
• 4 ustawienia mocy kawy
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• wybór między lekką pianką, a gorącym mlekiem
• osobne przygotowanie gorącej wody (np. na herbatę)
• praktyczne kółka ułatwiające przesuwanie ekspresu do kawy
• osobny wsyp na kawę mieloną
• automatyczny program czyszczenia, usuwania kamienia i płukania

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 255x 340 x 470 mm
Waga: 8,7 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1400 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 2 x 135 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz TFT: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

Cenisz sobie wygodę i różnorodność? Bardzo dobrze.
Doceniasz łatwą obsługę? Oczywiście, to zrozumiałe.
W tym rzecz - CI Touch®. Ma szeroki zakres funkcji,
a jednocześnie jest łatwy w użyciu. Wystarczy dotknąć
czujnika, a chwile później Twój kawowy specjał
jest gotowy, byś mógł się nim delektować. Masz ochotę
na espresso? Jedno dotknięcie i gotowe.

Cappuccino rano? Dotknij i rozpocznij dzień wyjątkowo
zrelaksowany, ponieważ młynek CI Touch® jest cichy
jak szept i naprawdę szybki.

Dotknij – Zrelaksuj się – Delektuj się

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® CAFFEO BARISTA® T
Specyfikacja
• 18 rodzajów kaw
• funkcja bluetooth
• touch & slide – dotknij i przesuń
• kolorowy wyświetlacz TFT Najwyższy poziom komfortu
• uniwersalna wylewka z podświetleniem LED
• możliwość przygotowania 2 kaw mlecznych w jednym czasie
• proces wstępnego parzenia i ekstrakcji Aroma-ExtractionSystem (A.E.S.)
• 3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
• kolorowy wyświetlacz TFT
• praktyczna podgrzewana tacka do wstępnego ogrzania filiżanek (pasywnego)
• wylewkę można podnieść na wysokość 140 mm
• praktyczne kółka ułatwiające przesuwanie ekspresu do kawy

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 255x 365 x 465 mm
Waga: 10,1 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1450 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 2 x 135 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz TFT: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

Najlepsza kawa? Przyrządzona za pomocą smartfona!
Melitta® Barista T Smart® może naprawdę wiele.
Na przykład, może przygotować 18 różnych kawowych
specjałów. Z odpowiednimi ziarnami kawy, zgodnie
z oryginalną recepturą lub Twoim kreatywnym
pomysłem. Ale to zdecydowanie nie wszystko.

Dzięki aplikacji Melitta® Connect możesz sterować
przygotowaniem kawy i zarządzać wieloma innymi
funkcjami za pomocą smartfona.

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

MELITTA® CAFFEO BARISTA® TS
Specyfikacja
• 21 rodzajów kaw
• funkcja bluetooth
• funkcja Automatic Bean Select – automatyczny wybór rodzajów kawy
• touch & slide – dotknij i przesuń
• kolorowy wyświetlacz TFT Najwyższy poziom komfortu:
• uniwersalna wylewka z podświetleniem LED
• double cup – tryb podwójnej kawy
• możliwość przygotowania 2 kaw mlecznych w jednym czasie
• rynienka na kawę mieloną
• wylewkę można podnieść na wysokość 140 mm
• automatyczny program czyszczenia, usuwania kamienia i płukania
• praktyczne kółka ułatwiające przesuwanie ekspresu do kawy

Do użytku: Domowego oraz Biur

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 255x 365 x 465 mm
Waga: 10,1 kg
Kolor: czarny / srebrno-czarny
Zasilanie: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Pobór mocy: 1450 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 2 x 135 gr.
Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l, demontowalny
Pojemność zbiornika na fusy: 15
Wyświetlacz TFT: TAK
Tryb podwójnej kawy: TAK

Najlepsza kawa? Przyrządzona za pomocą smartfona!
Melitta® Barista TS Smart® może naprawdę wiele.
Na przykład, może przygotować 21 różnych kawowych
specjałów. Z odpowiednimi ziarnami kawy, zgodnie
z oryginalną recepturą lub Twoim kreatywnym
pomysłem. Ale to zdecydowanie nie wszystko.

Dzięki aplikacji Melitta® Connect możesz sterować
przygotowaniem kawy i zarządzać wieloma innymi
funkcjami za pomocą smartfona.

Kawa - 1kg.

Tabletki do odtłuszczania - 1 szt.

Filtr do zbiornika na wodę - 1 szt.

Płyn do czyszczenia układu mlecznego - 1 szt.

Płyn do odkamieniania - 1 szt.
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Seria młynków do kawy

MELITTA MOLINO®
Specyfikacja
• max. 200 g -pojemność pojemnika na kawę ziarnistą
• regulacja ilości namielonej kawy 2-14 filiżanek
• indywidualne ustawienia stopnia mielenia ziarna - 17 poziomów
• pojemnik na kawę namieloną
• łatwy do czyszczenia dzięki zdejmowanym elementom np. pojemnika
z pokrywką na kawę mieloną, pokrywy zbiornika na kawę ziarnistą,
• niski pobór mocy - 100 W
• funkcja automatycznego wyłączania: urządzenie zatrzymuje się gdy tylko
wybrana wcześniej ilość kawy została zmielona

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 105 x 255 x 162 mm
Waga: 1,6 kg
Kolor: czarny / czarno - czerwony
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 100 W

Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 200 gr.
Ilość stopni mielenia: 17
Funkcja automatycznego wyłączenia: TAK
MPN: 1019-01
EAN: 4006508215188

Świeżo mielone ziarna dla prawdziwych miłośników
kawy.

Odpowiednią ilość kawy zmielisz w pełni automatycznie
z pojemnika na ziarna o pojemności 200g.

Niezależnie czy potrzebujesz bardzo drobno zmielonych
ziaren na mocne, aromatyczne espresso czy grubiej
zmielone ziarna na filtrowaną kawę - z elektrycznym
młynkiem Melitta® Molino® możesz zmielić kawę
na każdą okazję.
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Seria młynków do kawy

MELITTA CREMIO®
Specyfikacja
• przygotowanie gorącej lub zimne pianki mlecznej (100-150 ml)
• przygotowanie gorącego mleka (100-250 ml)
• intuicyjna obsługa dzięki podświetlanym przyciskom
• urządzenie wyłącza się automatycznie po zakończeniu przygotowania lub gdy pojemnik
jest pusty lub nie jest wypełniony do minimalnego poziomu.
• certyfikowana zgodność z przepisami dotyczącymi żywności,
• nieprzywierający pojemnik
• trzepaczkę i pokrywkę można myć w zmywarce
• wydajność dla spienionego mleka: 100-150 ml
• wydajność ciepłego mleka: 100-250 ml
• 450 Watt, Lift-Switch-Off, Dekra-GS-testowany dla bezpieczeństwa
dostępne w wysokiej jakości, ze stali nierdzewnej, w kolorze czarnym i białym

Szczegółowe funkcje
Wymiary (w x h x d): 150 x 236 x 152 mm
Waga: 1,38 kg
Kolor: biały / czarny / stalowy
Zasilanie: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Pobór mocy: 500 - 600 W

Przygotowanie zimnego lub ciepłego mleka: TAK
Wyłącznik automatyczny: TAK
Certyfikat zgodności z żywnością: TAK
Nieprzywierający pojemnik: TAK
Kod towaru: : 4006508215614

Perfekcyjnie spienione mleko za naciśnięciem
przycisku!

Możesz też przygotować zimne, spienione mleko,
aby dodać je do deserów jako lekką alternatywę
dla śmietany. Miłośnicy mleka i kakao również pokochają
Cremio® - idealny do błyskawicznego podgrzewania mleka
bez przypalania.

Czy to latte macchiato, czy cappuccino - dzięki Cremio®
możesz przygotować wspaniałe, lekkie, ciepłe, spienione
mleko, aby wypić kawę jak w ulubionej włoskiej
kawiarni.
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Seria ekspresów automatycznych do kawy

Środki Czystości

Płyn Odkamieniający

Płyn do Układu Mlecznego

Tabletki do Bloku Zaparzania

Flitr do Wody
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Profesjonalna seria ekspresów automatycznych do kawy

OFERTA CENOWA NA ZAKUP EKSPRESU
Jakość naszych usług nie byłaby możliwa bez najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań.
Produkty znajdujące się w naszej ofercie cechują się nowoczesnym wyglądem, łatwością obsługi
i dużą wydajnością co zdecydowanie zwiększa ich bezawaryjność i żywotność. Szczegółowe opisy
modeli ekspresów znajdują się na naszej stronie internetowej www.coffeecona.pl.
Pakiety bezpieczeństwa zapewniają rabat na zakup ekspresu, a przy zakupie większych ilości
urządzeń ceny podlegają negocjacjom.
Wszystkie urządzenia objęte są przez Coffee Cona dwunastomiesięczną gwarancją lub rękojmią.
Z pakietem wysokim zapewnisz sobie darmowy ekspres zastępczy na czas naprawy swojego
urządzenia.
PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA:
Podstawowy - wariant cenowy bez usługi serwisowej: cena zawiera ekspres z 24 miesięczną
gwarancją lub rękojmią. Klient sam odbiera urządzenie, sam montuje i w przypadku awarii
dostarcza osobiście na serwis - brak ekspresu zastępczego na czas naprawy.
Podwyższony - wariant cenowy z usługą serwisową podstawową: cena zawiera ekspres z 24
miesięczną Gwarancją lub rękojmią. Klient sam odbiera urządzenie, sam montuje. W przypadku
awarii dostarcza osobiście na serwis - naprawy wykonywane w przeciągu 3 dni roboczych klient
otrzymuje ekspres zastępczy.
Wysoki - cena zawiera ekspres z 24 miesięczną gwarancją lub rękojmią. Po zakupie - ekspres
dostarczamy bezpośrednio do klienta. Wykonywana jest instalacja wraz ze szkoleniem.
W przypadku awarii - naprawa na miejscu u klienta. W momencie braku możliwości naprawy
w przeciągu 2 dni roboczych klient otrzymuje ekspres zastępczy.
WSZYSTKIE CENY POWYŻSZYCH WARIANTÓW ZAWARTE SĄ W OSOBNYM ZAŁĄCZONYM
PLIKU
Więcej informacji na temat ekspresów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio
w naszym salonie lub na stronie www.coffeecona.pl
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Firma
istnieje od 2008 roku. Siedzibą jest Rzeszów gdzie znajduje się Salon, Serwis oraz
Magazyn. Oddział mieści się przy ulicy Iwonicka 38 / 1L.
W chwili obecnej w firmie jest zatrudnionych piętnastu pracowników, w tym ośmiu techników, posiadajcych dyplomy mistrzowskie. Technicy, jak również pracownicy umysłowi to w większości ludzie młodzi,
pełni zapału i ambicji, z wysokimi kwalifikacjami, a przede wszystkim z ogromnymi możliwościami.
Zajmujemy się sprzedażą i naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi. Ekspresów do kawy
Profesjonalych, Domowych i Vendingu
Stawiamy na ciągły rozwój. Gwarantujemy rzetelność i fachowość wykonywanych usług, zgodnie
z najwyższymi normami technicznymi, w zakresie konserwacji napraw wszelkiego rodzaju sprzętu.
Najważniejszym celem naszej firmy jest umacnianie konkurencyjnej pozycji na rynku. Stawiamy
na jakość oferowanych produktów i usług, którą zamierzamy osiągnąć poprzez spełnianie oczekiwań
naszych klientów, w sposób satysfakcjonujący obie strony. Staramy się aby dostarczane przez nas
produkty i usługi były najlepszej jakości. Nasze usługi zachwycają najwybredniejszych!

COFFEE CONA MARCIN OSTRÓWKA
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