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Podstawową i najważniejszą cechą ekspresu automatycznego jest fakt, że w swojej kawowej
ofercie jest w stanie przygotować wiele rodzajów napojów. Espresso, cappuccino, latte
macchiato, americano, czy flat white to dla tego modelu urządzenia nie problem. To idealny
ekspres szczególnie dla osób, które lubią mleczne kawy na bazie espresso. Aby przyrządzić
odpowiedni napój, wystarczy jedynie uzupełnić pojemniki na wodę, ziarna i ewentualnie
mleko, a następnie poprzez panel dotykowy wybrać odpowiedni rodzaj kawy. Mamy również
wiele wariantów – kawa słaba, mocna oraz średnia. Wbudowany młynek w ekspresie
automatycznym to dodatkowe ułatwienie ze względu na to, że nie musimy sami mielić
wcześniej ziaren.
Proces przygotowania kawy w ekspresie automatycznym przebiega szybko i sprawnie, a cała
praca przy przyrządzaniu kawowych specjałów ogranicza się do włączenia sprzętu. Ekspresy
automatyczne są idealnym rozwiązaniem dla tych, dla których ważny jest aromat, wyborny
smak oraz świeżość.

NIVONA CafeRomatica 970 TITANUM

Nivona 970 to idealny wybór zarówno dla miłośników aromatycznego
espresso oraz mlecznych specjałów, jak cappuccino, czy latte.
Ekspres ten to połączenie elegancji, stylu i nowoczesnego wzornictwa,
a tytanowy kolor wykończenie obudowy czyni go bardzo eleganckim i
nowoczesnym.

Zastosowane w ekspresie Nivona 970 innowacyjne technologie wraz z
dotykowym, kolorowym wyświetlaczem, pozwalają na przygotowanie
kawy na najwyższym, kawiarnianym poziomie. Nowoczesny system
Aroma Balance oraz cichy, stalowy młynek zastosowany w ekspresie
Nivona 970 pozwalają na uzyskanie aromatycznego espresso w 3
różnych profilach parzenia.

Melitta „CI Touch F630-101”

Ekspres do kawy „Bean-to-cup” Melitta „CI Touch®” jest niezwykle
funkcjonalny. Przygotowuje do 10 różnych napojów kawowych. Możesz
cieszyć się dwoma kawami mlecznymi, przygotowanymi w jednym
czasie. 2 oddzielne pojemniki na kawę pozwalają na użycie 2 rodzajów
ziaren. 4 profile użytkownika umożliwiają utworzenie 4 indywidualnych
menu z przepisami.
Wygodny ekran sterowania i automatyczne programy konserwacji
sprawiają, że korzystanie z tego ekspresu do kawy jest prawdziwą
przyjemnością.

JURA A1 Piano White

Jura A1 to kompaktowy ekspres do kawy na pojedynczą filiżankę. Został
stworzony po to, by przygotować idealne espresso, mając tak małe
gabaryty, jak to możliwe.
Maksymalna przyjemność dzięki minimalistycznemu panelowi obsługi:
wystarczy tylko jedno dotknięcie. Można na stałe zaprogramować trzy
różne pojemności filiżanki i wybrać dwa poziomy mocy kawy.
Automatyczny tryb oszczędzania energii z programowaniem czasu
wyłączenia i opatentowany przełącznik Zero-Energy gwarantują wysoką
efektywność energetyczną.

DELONGHI ECAM 23.420.SB

Kompaktowy ekspres automatyczny ECAM 23.420.SB zabierze Cię do
świata kawy, dokładnie takiej, jak lubisz! Dzięki funkcji Moja Kawa
możesz zaprogramować ulubioną wielkość kawy i delektować się jej
aromatem za dotknięciem jednego przycisku.
Jeśli lubisz kawy mleczne, z pomocą Systemu Cappuccino, przygotujesz
aksamitnie spienione mleko, za sprawą którego odkryjesz nowe
bogactwo kawowych smaków. Dodatkowo, dla Twojej wygody, ekspres
został wyposażony w wyświetlacz LCD , który w prosty sposób
przeprowadzi cię przez cały proces parzenia i będzie pomocny przy

wszystkich czynnościach konserwacyjnych.

Ekspres do kawy przelewowy to doskonałe urządzenie dla osób, które nie lubią skomplikowanych
gadżetów i nadmiaru elektroniki. Obsługuje się go w bardzo prosty, intuicyjny sposób – nasza
praca ogranicza się do nalania wody do zbiornika, włożenia filtra i napełnienia go kawą oraz
wciśnięcia przycisku włączającego urządzenie.

Ekspresy przelewowe były bardzo popularne w Polsce szczególnie w latach 90, a następnie ich
czas przeminął. W obecnej chwili przelewowe ekspresy wracają do łask i są coraz częściej
wykorzystywane w biurach czy domach w zależności od naszych upodobań i potrzeb dotyczących
kawy. Przelewowy ekspres do kawy najczęściej jest bardzo prosty w użyciu i obsłudze oraz pozwala
na przygotowanie sporej ilości kawy jednorazowo co jest jego sporym atutem.

Moccamaster KBG 744 AO Black

Dlaczego ekspres Moccamaster to najlepszy automatyczny zaparzacz na
rynku?
Powodów jest kilka: każdy egzemplarz produkowany jest ręcznie w
Holandii; przygotowanie dzbanka kawy o idealnej temperaturze od 92
do 96°C zajmie Ci 6 minut; a co najważniejsze, Moccamaster powstał
właśnie po to, abyś mógł czerpać przyjemność z wyśmienitej kawy.
Dzięki temu modelowi zaparzysz dwa dzbanki kawy jednocześnie!

Sage Precision Brewer

Pierwszy na świecie ekspres do kawy przelewowej o pojemności 1,8l z
precyzyjnym ustawieniem parametrów parzenia kawy.
Ciesz się ulubioną kawą w najlepszym wydaniu, niezależnie od jej
pochodzenia, wieku czy palenia, dzięki dokładnej temperaturze i czasie
parzenia.
Dzięki 6. unikalnym trybom parzenia możesz cieszyć się idealną,
zrównoważoną kawą dokładnie taką, jaką lubisz.

Philips „Grind & Brew HD7769/00“

Dzięki ekspresowi nowej generacji Philips „Grind & Brew“ będziesz mógł
cieszyć się wyśmienitą kawą nie tylko z gotowej kawy mielonej, ale też
ze świeżo zmielonych ziaren, bo ma on wbudowany młynek.
Dodatkowo, dzięki wbudowanemu podwójnemu pojemnikowi na kawę
ziarnistą (każdy po 125 g), ten ekspres jest doskonały dla tych
gospodarstw domowych, w których członkowie rodziny lubią inne
rodzaje kawy.
Gałka do obsługi pozwoli Ci indywidulanie wybrać ustawienia
przygotowania kawy – od jej ilości, po moc. Dzięki funkcji przerwania
kapania, będziesz mógł nalać sobie filiżankę kawy w dowolnym
momencie, nawet podczas cyklu przygotowywania kawy.

Melitta Aroma Elegance DeLuxe

Melitta Aroma Elegance Deluxe to nowoczesny ekspres przelewowy do
kawy. Prosty w obsłudze, niezawodny i wydajny - doskonale sprawdzi się
zarówno w domowej kuchni, jak i w biurze.
Dzięki praktycznej funkcji minutnika możesz zostać rano obudzony
zapachem świeżej kawy. Technologia Aroma Premium zapewnia
doskonałą kawę filtrowaną.
Dzięki technologii Aroma Premium, Melitta® oferuje światowej klasy
kawę przelewową. Specjalna technologia podgrzewania i zaparzania
umożliwia uzyskanie optymalnego aromatu kawy, a także skraca czas
przygotowania kawy.

„Kawa musi być gorąca
jak piekło, czarna jak
diabeł, czysta jak anioł,
słodka jak miłość.”
Charles-Maurice de Talleyrand
Zdjęcie autorstwa Kevin Menajang z Pexels

Ekspres kolbowy (wysokociśnieniowy) jest to urządzenie, w którym woda o odpowiedniej temperaturze
(92–96 °C) dozowana jest pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompę do pojemnika zawierającego
zmieloną kawę. W wyniku zastosowania odpowiedniego ciśnienia (ok. 9–11 barów, pompa jest w stanie
wytworzyć do 15 barów) kawa z ekspresu ciśnieniowego posiada charakterystyczną jasnobrązową
piankę (crema), składającą się z oleistych substancji wyciśniętych z kawy i nadających jej niepowtarzalny
smak, aromat i wygląd.
W przypadku urządzeń kolbowych przygotowywanie kawy staje się przyjemnym rytuałem baristycznym.
Ekspres pozwala nam na kontrolę każdego etapu tego procesu. Dokonujemy szeregu wyborów – doboru
ziaren, stopnia zmielenia, ubicia – które pozwalają na twórczą zabawę ze smakami i aromatami.
Przygotowanie kawy staje się eksperymentem lub wręcz sztuką. To rozwiązanie dla tych, którzy czerpią
przyjemność z parzenia kawy i lubią mieć pełną kontrolę nad całym procesem.
Jest to typ urządzenia najczęściej stosowanego przez profesjonalnych baristów.

Lelit - Bianca PL162T

Lelit Bianca PL162T to wysokiej klasy, zaawansowany ekspres kolbowy
przeznaczony do użytku domowego. Wyróżnia go zastosowanie
profesjonalnej grupy zaparzającej E61, dwóch niezależnych bojlerów o
dużej pojemności, profesjonalnej dyszy spieniającej i dyszy gorącej wody
oraz materiałów wysokiej jakości. To ekspres, który spełni wymagania
każdego domowego baristy oraz poradzi sobie z intensywną pracą przez
długi czas.
W ekspresie zastosowano grupę używaną w ekspresach
gastronomicznych. Oznacza to profesjonalną jednostkę z mechaniczną
preinfuzją, która sprosta wysokim wymaganiom. Grupa doskonale
utrzymuje temperaturę dzięki ogrzewaniu przez obieg termosyfonowy i
jest odpowiednia do parzenia wielu kaw dziennie. Strumień wody jest
regulowany na bieżąco w wygodny sposób, za pomocą przesuwanej
łopatki. Zestaw zawiera także tamper z aluminiowym uchwytem.

Nuova Simonelli Oscar II

Oscar II marki Nuova Simonelli to ekspres kolbowy przeznaczony do
domów, biur i lokali o małym natężeniu. Ekspres Nuova Simonelli Oscar
II został wyposażony w wymiennik ciepła (HX), zawór trójdrożny,
profesjonalną kolbę 58 mm oraz profesjonalną dyszę do spieniania
mleka - taką samą jak montuje się w ekspresach z najwyższej półki.
Oscar II zaskakuje swoim profesjonalizmem dzięki materiałom, które
zostały użyte przy jego produkcji. Stal nierdzewna wraz z materiałem
ABS sprawiają, że wygląda on jak w pełni profesjonalny ekspres do kawy.
Izolowany bojler oraz grupa zaparzająca pozwalają na utrzymanie stałej
temperatury. Dźwignia do spieniania mleka typu Push&Pull to ukłon w
stronę ergonomii, wraz z podświetlanymi przyciskami, które są łatwe do
wciśnięcia.

Lelit - Anita PL042EMI

Lelit Anita PL042EMI łączy w sobie ekspres kolbowy oraz stożkowy
młynek ze stalowymi żarnami o średnicy 38 mm. Precyzję mielenia
ziaren kawy gwarantuje bezstopniowa regulacja grubości. Użytkownik
sam decyduje, na jaką grubość mielenia się zdecydować. Ma to ogromne
znaczenie zwłaszcza w przypadku parzenia aromatycznego i mocnego
Espresso. Kolba z grupy 57 mm dedykowana jest do kawy mielonej i
saszetek ESE. Ekspres doskonale wkomponowuje się zarówno w
nowoczesne przestrzenie, jak i te bardziej tradycyjne.
Ekspres został wyposażony w mosiężny bojler o pojemności 250 ml.
Jego główną zaletą jest utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury
wody przez długi czas. W ten sposób zwiększona zostaje efektywność
ekspresu, a sam proces parzenia kawy skraca się do niezbędnego
minimum. Dodatkowym udogodnieniem jest podgrzewana tacka do
filiżanek, która dba o odpowiednią temperaturę naczynia.

Gaggia - Classic Thunder Black

Gaggia Classic Thunder Black to nowa wersja jednego z
najpopularniejszych na świecie ekspresów kolbowych do użytku
domowego. Kompaktowy rozmiar w połączeniu z tradycyjnym
designem, profesjonalny portafiltr i grupa zaparzająca, duża wydajność,
dysza spieniająca mleko i pompa wytwarzająca ciśnienie 15 bar. Idealny
sposób na pyszne espresso i kawy mleczne w domowych warunkach!
Ekspres z serii Color Vibes - wyposażona w kolorowy front, nową,
profesjonalną dyszę spieniającą, zawór trójdrożny oraz aluminiowy
bojler.
Do najważniejszych cech tego produktu należą przede wszystkim:
wygoda użycia, podgrzewacz do filiżanek, pojemnik na wodę mieszczący
2,1 litra, tradycyjny boler, przyciski z diodami a także profesjonalna
dysza spieniająca.

Ekspresy kapsułkowe podbiły rynek kawowy przede wszystkim dzięki swojej przystępnej cenie oraz
łatwości i szybkości użytkowania. Te trzy czynniki sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na
zakup ekspresu do domu. Doceniamy lepszej jakości kawę, chcemy cieszyć się jej smakiem w
domowym zaciszu, a przy tym nie musimy mieć specjalnych umiejętności, aby zaparzyć dobrą
filiżankę tego napoju. Wystarczy wybrać odpowiednią kapsułkę, wcisnąć guzik i po kilkunastu
sekundach delektować się smakiem i aromatem świeżo zaparzonej kawy.
Dodatkowym atutem jest także łatwość utrzymania ich w czystości. Urządzenia są niewielkich
rozmiarów, bardzo często charakteryzują się ciekawym designem, więc są już nie tylko kolejnym,
kuchennym gadżetem, ale także elementem wystroju wnętrza. Wspomniane czynniki przyczyniają
się także do faktu, że coraz więcej małej i średniej wielkości firm decyduje się na zakup właśnie
ekspresów kapsułkowych do swoich biur.

Breville Creatista Plus

Nowy ekspres ciśnieniowy Nespresso Creatista Plus pozwoli Ci cieszyć
się kawą niczym zaparzoną przez profesjonalnego baristę, bez względu
na osobiste upodobania. Dzięki całkowicie automatycznej dyszy
spieniającej możesz teraz uzyskać mleko o idealnej konsystencji pijąc
kawę we własnym domu. Zamień się w baristę i stwórz kawowe dzieło
sztuki.
Dzięki automatycznej dyszy spieniającej możliwe jest przygotowanie
mleka o różnej konsystencji. W twe ręce trafia idealny „pędzel” do
malowania mlekiem po kawie i tworzenia niezapomnianego Latte Art.
Odkryj całkiem nowe formy wyrażania siebie i zaskocz swoich gości
idealną kawą i eleganckim wzorem.

Handpresso „Auto Capsule“

Ta praktyczna walizeczka została zaprojektowana, aby zapewnić Ci pełny
komfort. W środku znajdziesz ekspres do kawy Handpresso „Auto
Capsule“, dwa nietłukące się kubki i serwetkę, która chroni urządzenie
przed zadrapaniem. To bardzo wygodny zestaw, a praktyczna walizeczka
pomoże Ci mieć wszystkie zawsze przy sobie: ekspres do kawy
Hanpresso, kubki, łyżeczki, kawa w kapsułkach…
Handpresso „Auto Capsule“ to prawdziwa rewolucja w
przygotowywaniu kawy. Ten kompaktowy, samochodowy ekspres do
kawy pozwala cieszyć się wspaniałą kawą podczas podróży. Wystarczy
tylko podłączyć go do gniazdka w samochodzie 12/24V, aby po 2
minutach móc cieszyć się pysznym espresso z gęstą, kremową pianką.
Podróżuj i smacznego!

NESCAFÉ Dolce Gusto „GENIO 2 EDG 466.S"

Z tym “maluchem” możecie łatwo przygotować nie tylko te tradycyjne
kawy, ale i wiele innych! Po prostu włóżcie kapsułkę o smaku, na jaki
macie ochotę, naciśnijcie guzik i po chwili będziecie się cieszyć
doskonałą kawą. Smacznego!
Wyjątkowo prosty system kapsułkowy pozwala szybko i łatwo
przygotować różne rodzaje kawy – od espresso po karmelowe latte
macchiato czy kakao. Nie ma problemu z fusami i konserwacją aparatu –
po prostu wkłada się kapsułkę do automatu, a po użyciu się ją wyrzuca.
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