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Dla koneserów ma ej czarnej
– Primadonna by De’Longhi
Primadonna to automatyczny ekspres do kawy dla prawdziwych koneserów ma ej

czarnej. Wyposa ony jest w zintegrowany, wyj tkowo cichy m ynek do ziaren, 

z 13-stopniow  regulacj  stopnia zmielenia. Zastosowany przez De’Longhi bezprze-

wodowy system zaparzania sprawia, e za ka dym razem kawa przygotowywana 

jest ze wie o zmielonych ziaren. Istnieje równie  mo liwo  korzystania z gotowej 

kawy zmielonej, któr  wsypuje si  do specjalnie przeznaczonego do tego celu ada-

ptera.  

Intuicyjny, elektroniczny panel sterowania pozwala za jednym dotkni ciem przygo-

towa  gor ce i spienione mleko do cappuccino, latte macchiato czy caffelatte. 

Dzbanek z zimnym mlekiem umieszcza si  w ekspresie, a nast pnie po naci ni ciu

jednego przycisku, mleko oraz kawa przygotowywane s  równolegle i wlewane do 

szklanki. Po zako czeniu przygotowywania kawy, dzbanek z mlekiem mo na wsta-

wi  z powrotem do lodówki.

W celu zachowania systemu w czysto ci ekspres Primadonna wyposa ony jest  

w funkcje automatycznego czyszczenia oraz odkamieniania. Ekspres Primadonna 

De’Longhi stanowi pi kny element wyposa enia wn trza, z gwarancj  niezawodnej 

eksploatacji przez d ugie lata.

D E ' L O N G H I  prezentuje

Seria Icona – triumfalny 
powrót retro do kuchni!
Najnowsza seria urz dze  kuchennych De’Longhi 

debiutuje w stylu retro. Wzornictwo przemys owe

prze ywa o w latach 50-tych swój renesans, a teraz 

jeste my wiadkiem jego wielkiego powrotu. 

Projektanci De’Longhi zaproponowali seri  3 urz -

dze , które mog  zmieni  charakter ka dej kuchni. 

Ekspres, czajnik i toster tworz  bezprecedensowy 

komplet. Mo esz je mie  w po yskliwej, g bokiej

czerni, intensywnie lazurowym turkusie lub w zdy-

stansowanej bieli – i tak zdominuj  twoj  kuchni .

Zacznij dzie  now  jako ci  kawy z ekspresu 

i chrupi cym tostem – zobacz jak to wiele zmieni. 

Zagotuj wod  w ultra cichym i wydajnym czajniku, 

by twoja herbata nabra a aromatu, zanim poczu-

jesz si  spragniony. Ekspres Icona zaparzy aroma-

tyczn  kaw  lub puszyste cappuccino na raz 

w 2 fili ankach, a toster przygotuje od r ki a

4 gor ce tosty. Jak je podasz i z kim zjesz – zale y

od Ciebie.

Ekspres automatyczny ECAM 23.450
– jeden przycisk – kawa podana
Ekspres do kawy to urz dzenie do niedawna kojarzone z przygotowaniem idealnej w sma-

ku, czarnej kawy – espresso lub tzw. lungo – parzonej wi ksz  ilo ci  wody.

Nowoczesna linia kompaktowych ekspresów automatycznych De’Longhi z sukcesem prze-

amuje ten stereotyp, oferuj c niezwykle proste i jednocze nie perfekcyjne przygotowanie 

cappuccino czy caffelatte.

Bez wzgl du czy lubimy espresso czy cappuccino docenimy prostot  obs ugi tego urz dze-

nia. Z kawy ziarnistej lub zmielonej, przygotowanie ulubionego napoju wymaga jedynie na-

ci ni cia odpowiedniego przycisku. Pokr t em regulujemy moc i ilo  kawy. Elektroniczne 

systemy kontroluj  prac  urz dzenia, odkamienianie i samooczyszczenie mechanizmu pa-

rzenia oraz wielofunkcyjny wy wietlacz.

Elegancki i funkcjonalny ekspres De’Longhi idealnie sprawdzi si  w biurze i w domu. Dzi ki

ekspresom De’Longhi odrobina luksusu, w postaci fili anki pysznej kawy na zawo anie, jest 

w zasi gu r ki.
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