
Minden kávékészülékhez két hónapra 
elegendő* kávét adunk ajándékba.

                                             *7g/adag, napi 2 espresso kávé fogyasztással számolva!

Az ENA5 további színei:

Impressa Z5 2@1CROME 
cappuccino készítés egy gombnyomásra · krómozott előlap 
tükrös kijelzés · csészetartó szilárd, présöntéses cinkből, 
krómbevonatos, kézzel polírozott felület · rozsdamentes acélból 
készült vákuumos tejtartály · energiatakarékos üzemmód · aktív 
kávébab-szintfigyelés · Rotary Switch forgókapcsoló.

Impressa Z5 2@2 ALU 
cappuccino készítés egy gombnyomásra · alumínium előlap 
tükrös kijelzés · csészetartó szilárd, présöntéses cinkből, 
krómbevonatos, kézzel polírozott felület · rozsdamentes acélból 
készült vákuumos tejtartály · energiatakarékos üzemmód · aktív 
kávébab-szintfigyelés · Rotary Switch forgókapcsoló.

Impressa S9 One Touch Ezüst 
I.P.B.A.S. előáztatási rendszer · aktív kávébab-szintfigyelés
energiatakarékos üzemmód · kétszintes, állítható magasságú kávé-
adagoló · Rotary Switch forgókapcsoló · professzionális cappucino-
habosító · csésze-megvilágítás · csúcsminőségű burkolat
Capuccino készítés egy gombnyomással · magyar menü

Impressa C9 One Touch Fekete 
egyszerre több kávéleadási funkció · kávéhiány kijelző 
csészemegvilágítás · energiatakarékos üzemmód · előáztatásos 
kávéfőzési mód · automatikus tejhabkészítés · forrótej adagolás 
· profi Cappuccino készítő fej · programozható ki-, bekapcsolás 
Capuccino készítés egy gombnyomással · magyar menü

Impressa J5 Fehér 
szélességben állítható kávékifolyó · könnyen elkészíthető tejes 
különlegességek a Professzionális Cappuccino habosító haszná-
latával · programozható, három fokozatú forróvíz hőmérséklet · 
praktikus tárolóhely a tartozékoknak · Rotary Switch forgókapcsoló 
energiatakarékos üzemmód · aktív kávébab-szintfigyelés · 
többnyelvű digitális párbeszédpanel

Impressa F50 Ezüst-fekete 
Easy-auto-cappuccino habosító · Rotary Switch forgókapcsoló
csésze-megvilágítás · piros kijelző · aromavédő fedél · I.P.B.A.S. 
előáztatási rendszer · CLARIS plus szűrőpatron · magyar menü

Impressa C5 Ezüst 
kávé- és tejes specialitások · egyszerű gombnyomásos használat
könnyen érthető szimbólumos kijelzés · kompakt kivitel · állítható 
magasságú kávékifolyó · Click and Drink funkció 

Impressa C5 Fekete 
kávé- és tejes specialitások · egyszerű gombnyomásos használat
könnyen érthető szimbólumos kijelzés · kompakt kivitel · állítható 
magasságú kávékifolyó · Click and Drink funkció 

ENA 3 Fekete 
egyszerre több kávéleadási funkció · kávéhiány kijelző · előáztatá-
sos kávéfőzési mód · gyorsgőzölési funkció · automatikus tejhab 
készítés · szabályozható kávédaráló · programozható kikapcsolás · 
Csak 23,8 cm széles! · magyar menü

ENA 3 Fehér 
egyszerre több kávéleadási funkció · kávéhiány kijelző · előáztatá-
sos kávéfőzési mód · gyorsgőzölési funkció · automatikus tejhab 
készítés · szabályozható kávédaráló · programozható kikapcsolás · 
Csak 23,8 cm széles! · magyar menü

ENA 5 - Kávé bogyó piros 
egyszerre több kávéleadási funkció · kávéhiány kijelző · előáztatá-
sos kávéfőzési mód · gyorsgőzölési funkció · automatikus tejhab 
készítés · Easy Cappuccino fej · szabályozható kávédaráló
programozható kikapcsolás · Csak 23,8 cm széles! · magyar menü

égszín kék kávé levél zöld kávé virág fehér

krém espresso barna ristretto fekete

Tejhűtő  
A tejet folyamatosan +4 C0 hőmérsékleten tartja · a fém tejtartót 
tartozékként szállítjuk · fehér és fekete kivitelben.
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Az Impressa készülékekhez 
most egy ajándék tejtartót 
is hazavihet!
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