
Nejmodernější technologie

Plnoautomatický kávovar Eletta Cappu-
ccino TOP Vám připraví díky nejpokročilejší 
technologii vestavěného mlýnku na  kávová 
zrnka to nejčerstvější espresso plné aroma 
při splnění všech parametrů pravého ital-
ského espressa. Srdcem tohoto procesu je 
spařovací jednotka, která umožňuje spaření 
kávy pod dostatečným tlakem a  zároveň 
zajišťuje perfektní teplotu. Navíc je tato 
jednotka vyjímatelná, takže její údržba je 
maximálně pohodlná.

Nový patentovaný 
LatteCrema System
Pro italskou rodinnou značku De´Longhi jsou 
luxusní plnoautomatické kávovary a  jejich 
neustálý vývoj hlavním zájmem. Proto se snaží 
o  zdokonalování technologií tak, aby byla 
neustále naprostou jedničkou. Nový patento-
vaný LatteCrema System je proto nejdokonalejší 
technologií přípravy lahodné, husté a krémové 
mléčné pěny pro kávové mléčné nápoje jako 
je cappuccino, caffe latte, latte macchiato, 
fl at white nebo třeba jen sametově našlehané 
horké mléko. Díky vylepšenému systému, který 
mísí páru, vzduch a mléko, obsahuje našlehaná 
pěna mikrobublinky, které jsou „zodpovědné“ 
za lahodný požitek z krémové a husté mléčné 
pěny až do poslední kapky.

Dvě espressa jedním 
dotekem?
Už není důvod čekat. S Elettou si připravíte dvě 
espressa najednou pomocí jednoho spařova-
cího cyklu při zachování dokonalého aroma 

Toužíte po výjimečném designu a zároveň maximální funkčnosti, 
která Vám zajistí dokonalý požitek z čerstvě připravené kávy jako 
z kavárny u Vás doma? 
Nový plnoautomatický kávovar od De´Longhi z řady Eletta 
spojuje luxusní design a špičkovou technologii přípravy espressa, 
cappuccina, latte macchiata a dalších nápojů. Stiskněte jedno 
tlačítko a proměňte se v elegantního baristu!

Milujete lahodné cappuccino s krémovou a hustou 
mléčnou pěnou? Dopřejte si dokonalý požitek 
v pohodlí Vašeho domova a předveďte svým 
známým domácí kavárnu!
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a  zároveň krémově husté pěny. Kromě toho 
si můžete nastavit i další velikosti kávy, jako je 
ristretto, lungo nebo například long coffee pro 
milovníky opravdu velkého šálku kávy.

Nahřívací plocha na šálky 
pro dokonalou teplotu
Aktivní nahřívací plocha na  šálky zaručí 
správnou teplotu šálků tak, abyste si svůj nápoj 
vychutnali při správné teplotě za každých okol-
ností. Kdykoli si tak budete přát, můžete si 
jednoduše zapnout nahřívací plochu nebo jen 
využít prostor k odkládání šálků.

Snadná automatická údržba

Technologie údržby je jednou z  hlavních 
předností všech kávovarů od  společnosti 
De´Longhi. Proto je i  údržba maximálně 
automatizována. Kávovar se sám automa-
ticky pravidelně pročišťuje tak, aby jeho 
vnitřní části byly vždy čisté a  připravené 
servírovat dokonalou kávu při každém 

použití. Zároveň je nově zabudováno čištění 
i v nádobce na mléko, což znamená, že nyní 
pouze otočíte knofl ík pro nastavení velikosti 
mléčné pěny do  polohy „CLEAN“ a  systém 
se automaticky pročistí. Vy tak pak jedno-
duše můžete vložit celou nádobku s mlékem 
do lednice pro další použití.

Krása je v jednoduchosti

V novém plnoautomatickém kávovaru Eletta 
se snoubí luxusní design s nejpokročilejšími 
technologiemi pro uspokojení těch nejnároč-
nějších milovníků kávy tak, aby splnila Vaše 
přání v pohodlí Vašeho domova. Dopřejte si 
lahodné potěšení s De´Longhi.

www.delonghi.cz

Better Everyday
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