


 اگر قهوه خور حرفه ای و به روزی هستید
 دستگاه ها و لوازم جانبی نسپرسو 

را از دیجی کاال بخرید

فکرش را بکنید شما هم جزو مشتری های ثابت همین کافه ای باشید 
که جورج کلونی در آن مشغول نوشیدن یک فنجان نسپرسو با عطر 

دلخواهش است. اگر با دیدن این عکس حسرت می خورید، شاد باشید 
که شما هم چندان از قافله عقب نیستید و می توانید با خرید یک دستگاه 

اسپرسوساز نسپرسو Lattissima Pro در لذت جناب کلونی شریک 
شوید. این  اسپرسوساز قابلیت برنامه ریزی مقدار قهوه برای قهوه  ی 
کاپوچینو را دارد. همچنین برنامه ای دارد که می توانید حجم قهوه ی 

  Lattissima Pro خروجی را در سه سایز مختلف تعیین کنید. نسپرسو
هم برای استفاده ی خانگی و هم استفاده در کافی شاپ ها انتخاب بسیار 
مناسبی است.نسپرسو یک برند سوئیسی است که در سابقه ی طوالنی 

در ساخت دستگاه های قهوه ساز و اسپرسو ساز دارد.  

معرفی یک محصول
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می توانید محفظه ی مخصوص شیر نسپرسو 
Lattissima Pro را همراه دیگر ظرف ها در 

ماشین ظرف شویی بگذارید. 

Kazaar کپسول قهوه نسپرسو

کپسول قهوه ی نسپرسو Kazaar ترکیبی از دانه های قهوه ی 
ربوستای برزیل و گواتماال است که به صورت انحصاری برای 
نسپرسو تولید شده است. این ترکیب، قهوه ای با طعم فوق العاده و 
بافتی لطیف و خامه ای به وجود می آورد. کپسول قهوه ی نسپرسو 
Kazaar با درجه ی تلخی دوازده برای ریسترتو و اسپرسو هم مناسب 
است. پیشنهاد می کنیم با کپسول قهوه ی نسپرسو Kazaar قهوه ی 
ریسترتو درست کنید و آن را به همراه شیر بنوشید تا طعم خوش این 

قهوه روزهای بهاری تان را دلپذیرتر کند.

Linizio Lungo کپسول قهوه نسپرسو

کپسول قهوه ی نسپرسو Linizio Lungo از دانه ها ی قهوه ی عربیکای برزیل 
ساخته شده است. قهوه ی نسپرسو Linizio Lungo یک قهوه ی تمام عیار و مالیم 
است و برای ذائقه مشکل پسندها مناسب است. از هر کپسول قهوه ی نسپرسو 
Linizio Lungo یک یا دو لیوان قهوه  با طعم شیرین و رایحه ی غالت خواهید 
نوشید. کپسول قهوه ی نسپرسو Linizio Lungo با درجه ی تلخی چهار برای 

درست کردن قهوه ی اسپرسوی النگو توصیه می شود. 

mm

6kg

160×250×310

1300

Litr0.9

 اسپرسوی ریسترتو به 
قهوه ی اسپرسوی کوتاه شده 

یا بریده شده معروف 
است. ریسترتو فلسفه ی 

مینی مالیستی قهوه ی اسپرسو 
را به حد کمال رسانده است.

50gr

10 تکه

 اسپرسوی النگو قهوه ای با سه 
تا چهار برابر آب بیشتر نسبت 
به یک قهوه ی اسپرسوی 
معمولی است.حواس تان باشد 
قهوه ی النگو را با آمریکانو 
اشتباه نگیرید. در اسپرسوی 
النگو تمامی حجم آب از قهوه 
عبور می کند ولی در آمریکانو 
آب داغ پس از دم کشیدن به 
قهوه اسپرسو اضافه می شود.

نسپرسو Lattissima Pro سینی مخصوص 
چکه گیر دارد. این سینی باعث می شود تا زیر 

شیرهای دستگاه همیشه تمیز و بهداشتی باشد 
و الزم نباشد بعد از هر فنجان قهوه دستمال به 

دست بایستید و زیر شیرها را تمیز کنید.

 Lattissima Pro بر روی بدنه ی دستگاه نسپرسو   
یک صفحه ی نمایش دیجیتالی وجود دارد. این 
صفحه تمام لمسی است و از آن جایی که منوی 

برنامه های دستگاه در این بخش وجود دارد، مغز 
متفکر نسپرسوسازتان هم به حساب می آید. 

ریسترتو

 اسپرسوی
 غلیظ

النگو

اسپرسوی
 رقیق شده

90ml
22ml

3


