
 
ITALCAFFÈ PENTRU ACASA SAU LA BIROU 

CAPSULELE 
Cu CAPSY - ITALCAFFÈ ESPRESSO SYSTEM te poți bucura de următoarele 
sortimente de cafea sub formă de capsule. 

Un amestec exotic de boabe Arabica și Robusta, atent selecționate și prăjite, 
care produc o cafea aromată si cremoasă, cu gust dulce. Un adevărat 
espresso italian în stilul si forma sa cea mai tradițională. 

 

Un amestec decofeinizat, cu o aromă extraordinară. Nu trebuie să pierzi 
crema, consistența și aroma celei mai bune cafele espresso. 

MASINA DE CAFEA ESPRESSO 

Pentru a savura o ceașcă de cafea de calitate, o cafea bună nu este 
suficientă. Ai nevoie, de asemenea, și de echipamentul potrivit. 

Aparatele cu capsule CAPSY de la Italcaffeè sunt aparate de cafea first-class 
care asigură prepararea unui espresso de cea mai bună calitate conform 
tradiției Italiene și care, de asemenea, vă permite sa vă bucurați și de alte 
bauturi calde, în funcție de gust. 

Espresso 100% Arabica este rezultatul unei selecții atente a celor mai bune 
soiuri de cafea Arabica, cunoscute pentru nivelul scăzut de cofeină. Aroma 
plăcută, bogată și de lungă durată o face sa fie cafeaua preferată a 
adevaraților cunoscători. 

Caracteristici Avantajele sistemului cu capsule 

Caracteristici capsule: 6.8 gr. de cafea optim macinată, măsurată și presată.  
 
Folosire simplă: oricine poate prepara o cafea espresso perfectă. 
 
Curățenie si igienă maxime: odata ce cafeaua a fost perparată, capsulele 
folosite sunt colectate intr-un container care poate fi oricand golit, fără resturi 
reziduale. 

Italcaffè a introdus sistemul inovativ de ambalare individuală a capsulelor, 
metodă prin care se protejează și menține calitațile cafelei proaspăt prajite. 
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Sistem automat de preparare cu capsule 
Suport capsule 
Container de capsule folosite 
Echipat optional cu baghetă de abur sau apă fierbinte  

Greutate netă: 5,0 kg 

Dimensiuni: 32 x 26 x 24 cm 
Rezervor de apă: 2.0 litri 
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