Ekspresy do kawy Lavazza Espresso Point

Espresso Point EP Mini- wyśmienite espresso dla
małych środowisk. Jego niewielkie rozmiary to idealne
rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują przestrzeni.
Eleganckie, miękkie linie i wyraﬁnowane wzornictwo,
łatwa konserwacja i czyszczenie. Jest bardzo
praktyczny w użyciu, idealne rozwiązanie dla małych
biur i dla domu.
Dane techniczne:
- Zasilanie: 220-240 V; 50 - 60 Hz; moc: 1200 W
- Materiał: ABS
- Pojemność zbiornika na wodę: 0,75 litra
- Wymiary (szer./wys./gł.): 15/26,5/33,8 cm
- Waga : 4 kg
- Tryb oszczędności energii
- Działa jedynie z kapsułami Espresso Point
- Ręczny załadunek kapsuł
- pojemnościowy przycisk start / stop
- Regulowana podstawka na ﬁliżanki
- Automatyczny zrzut zużytych kapsuł do szuﬂady na
zużyte kapsuły
- Szuﬂada na10 zużytych kapsu

EP 2140 24V
Espresso Point 2100 Pinifarina jest urządzeniem do
zaparzania kawy oraz innych odpowiednich napojów
systemu Lavazza Espresso Point. Posiada podgrzewacz
wody, wbudowany zbiornik oraz wbudowany spieniacz
mleka. Może działać z jednorazowym ﬁltrem do wody.

Dane techniczne:
- Zasilanie: 24 V
- Materiał: PC
- Ciśnienie pompy: 18 bar
- Pojemność zbiornika na wodę: 3,5l
- Wymiary (szer./wys./gł.): 31/35/28 cm
- Waga: 9,5 kg
- Działa wyłącznie z kapsułami Espresso Point
- Ręcznie napełniany zbiornik wody
- Opcja: woda "non stop”
- Automatyczny start po włożeniu kapsuły
- Automatyczny system kontroli poziomu wody
- Automatyczne zrzucanie zużytych kapsuł do pojemnika
- Licznik napojów
- Opcja gorącej wody

EP 951 DOSATO
Wspaniałe espresso dla małych biur. Eleganckie,
miękkie i wyraﬁnowane linie oraz ekskluzywny
wygląd, Lavazza Espresso Point EP 951. Łatwe
czyszczenie i konserwacja sprawia, że jest bardzo
praktyczny w użyciu. Dzięki możliwości programowania
dawek kawy jest idealnym rozwiązaniem dla małych
biur.
Dane techniczne:
- Zasilanie: 220-240 V, 50 - 60 Hz; moc: 1200W
- Materiał: PC + ABS
- Pojemność zbiornika na wodę: 1,7 litra
- Wymiary (szer./wys./gł.): 20/28/32 cm
- Waga: 4,6 kg
- Tryb oszczędności energii
- Działa jedynie z kapsułami Espresso Point
- Ręczny załadunek kapsuł
- Dwa programowalne przyciski wyboru wielkości kawy
- Automatyczne zrzucanie zużytych kapsuł do pojemnika
- Pojemnik na 13 zużytych kapsuł
- Regulowana podstawka na duże i małe ﬁliżanki
- System kontroli poziomu wody
- Ręczne napełnianie zbiornika wody
- Opcja: włącz/ wyłącz, woda “non stop”
- Licznik kontrolujący ilość użytych kapsuł

EP 2500 PLUS WHITE

EP 1801 LAVAZZATIME
Ekspres, który prezentuje wysoką wydajność w
niewielkim, bardzo eleganckim i nowoczesnym
urządzeniu. Ekspres jest prosty w obsłudze, dzięki
przyjaznemu panelowi sterowania.

Dane techniczne:
- Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz; moc 1050W
- Materiał: PC + ABS
- Pojemność zbiornika na wodę: 2,7 litra
- Wymiary (szer./wys./gł.): 30/31/32,3 cm
- Waga: 7,2 kg
- Tryb oszczędności energii
- Działa jedynie z kapsułami Espresso Point
- Ręczny załadunek kapsuł
- Dwa programowalne przyciski wyboru wielkości kawy
- Automatyczne zrzucanie zużytych kapsuł do pojemnika
- Pojemnik na 25 zużytych kapsuł
- Zegar cyfrowy oraz licznik zużytych kapsuł
- Podgrzewacz ﬁliżanek.
- Dysza pary i pokrętło z regulacją natężenia.
- Regulowana podstawka na duże i małe ﬁliżanki
- Czujnik poziomu wody.

EP MATINE 230V GOLD

EP 2500 PLUS jest idealnym rozwiązaniem dla małych
oraz średnich biur i ﬁrm. Poprzez naciśnięcie jednego
przycisku automat przygotowuje nie tylko doskonałe
espresso, ale również kremowe napoje na bazie mleka,
takie jak: capuccino czy caffe latte. Dzięki
pre-set możemy szybko i łatwo przygotować napoje
naciskając tylko jeden klawisz.

Urządzenie służące do przygotowania kawy z kapsułek
marki Lavazza. Doskonała kawa czarna i kawa
espresso to nie wszystko co potraﬁ to urządzenie, dzięki
wbudowanej dyszy do spieniania mleka przygotowanie
wyśmienitej kawy cappuccino stanie się
prawdziwą przyjemnością. Ogromnymi zaletami tego
ekspresu są łatwość obsługi i bardzo ładny design.

Dane techniczne:
- Zasilanie: 220-240 V; 50 - 60 Hz; moc: 1450 W
- Materiał: ABS
- Pojemność zbiornika na wodę: 3 litry
- Pojemność zbiornika na mleko: 0,7 litra
- Wymiary (szer./wys./gł.): 26/40/47 cm
- Waga: 12 kg
- Tryb oszczędności energii
- Działa jedynie z kapsułami Espresso Point
- Ręczny załadunek kapsuł
- 6 podświetlonych przycisków z wyborem napojów
- Automatyczne zrzucanie zużytych kapsuł do pojemnika
- Pojemnik na 20 zużytych kapsuł
- Elektroniczny licznik zużytych kapsuł
- Regulowana podstawka na duże i małe ﬁliżanki
- Elektronicznie kontrolowana temperatura napoi
- Elektronicznie kontrolowany poziom wody
- Programowanie dawek za pomocą karty „chip”
- pojemnik na wodę i instant zamykany na kluczyk

Dane techniczne:
- Zasilanie: 230 V, 50 Hz; moc: 950 W
- Materiał: stal
- Pojemność zbiornika na wodę: 3,5 litra
- Wymiary (szer./wys./gł.): 23,5/36/31 cm
- Waga: 12,5 kg
- Działa jedynie z kapsułami Espresso Point
- Automatyczny system kontroli poziomu wody
- Automatyczne zrzucanie zużytych kapsuł do pojemnika
- Ręczne ładowanie zbiornika
- Automatyczny starter
- Licznik kontrolujący zużycie kawy
- Szuﬂada na zużyte pojemniki
- Wysuszanie bojlera ze wstecznym odpływem do
zbiornika
- 4 różne programy dawkowania
- Dysza pary
- Gorąca woda
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Charakterystyka: Mieszanka 100 % Arabica
o delikatnym słodkim smaku z gęstą i aksamitną pianką.

Charakterystyka: Pełnej konsystencji mieszanka
o czekoladowym smaku i aksamitną, długotrwałą pianką.

Charakterystyka: Mieszanka 100% Arabica
ze stałym smakiem i gęstą, aksamitną pianką.

Opis: Doskonała mieszanka 100% Arabica, uzyskana
przez zmieszanie wyśmienitych kaw z Brazylii i Indii.

Opis: Mieszanka doskonałych Arabic z Brazylii
i Ameryki Środkowej (80%) i Indyjskich Robust (20%)
o bogatym, intensywnym długo wyczuwalnym smaku.

Opis: Mieszanka 100% kawy Arabica z Brazylii i
Południowo-wschodniej Azji z pełnym, smakiem.

Efekt w Filiżance: Wyraﬁnowana mieszanka
o czekoladowym smaku i trwałą aksamitną pianką.

Efekt w Filiżance: Wyraﬁnowana mieszanka
o bogatym intensywnym i czekoladowym smaku.

Efekt w Filiżance: Pełna konsystencja słodkiej
mieszanki. Rezultatem jest kremowe espresso
z intensywnym smakiem, wspaniałą konsystencją.
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Charakterystyka: Mieszanka przyjemnego,
mocnego i intensywnego smaku z gęstą pianką.

Charakterystyka: Mieszanka o przyjemnym,
mocnym i intensywnym smaku z aksamitną pianką.

Charakterystyka: Mieszanka przyjemnego, mocnego,
intensywnego smaku i aksamitnej, stałej pianki.

Opis: Mieszanka najlepszej kawy Arabica
z Centralnej i Południowej Ameryki (40%)
i najszlachetniejszej Robusty (60%).

Opis: Mieszanka najlepszej kawy Arabica
z Centralnej i Południowej Ameryki (40 %)
i najszlachetniejszej afrykańskiej kawy Robusty (60%).

Opis: Mieszanka najlepszej kawy Arabica
z Centralnej i Południowej Ameryki (40%)
i najszlachetniejszej Robusty (60%).

Efekt w Filiżance: Mocna mieszanka ze słodkim
długotrwałym posmakiem. Rezultatem jest espresso o
silnym smaku, wspaniałej konsystencji i intensywnym,
stałym posmakiem. Specjalnie i stopniowo prażona
sprawia, że kawa jest też perfekcyjna do przygotowania
podwójnego espresso.

Efekt w Filiżance: Mocna mieszanka ze słodkim
długotrwałym posmakiem. Espresso o silnym smaku i
dobrej konsystencji. Perfekcyjna do przygotowania
espresso i espresso lungo.

Efekt w Filiżance: Mocna mieszanka ze słodkim
długotrwałym posmakiem. Espresso o silnym smaku i
dobrej konsystencji. Perfekcyjna do przygotowania
espresso i espresso lungo.
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Charakterystyka: Pełna konsystencja kawy ze
słodkim smakiem i gęstą, stałą pianką.

Charakterystyka: Pełnej konsystencji mieszanka
ze słodkim smakiem i aksamitną, długotrwałą pianką.

Charakterystyka: Pełna konsystencja kawy ze
słodkim smakiem i aksamitną, stałą pianką.

Opis: Mieszanka najlepszej brazylijskiej
i środkowoamerykańskiej kawy Arabica (40%)
i najwspanialszej indonezyjskiej Robusty (60%).

Opis: Mieszanka najlepszej brazylijskiej oraz
środkowoamerykańskiej kawy Arabica (40%)
i najwspanialszej indonezyjskiej Robusty (60%).

Opis: Mieszanka najlepszej brazylijskiej
i środkowoamerykańskiej kawy Arabica (40%)
i najwspanialszej indonezyjskiej Robusty (60%).

Efekt w Filiżance: Pełna konsystencja słodkiej
mieszanki. Rezultatem jest kremowe espresso z
intensywnym smakiem, wspaniałą konsystencją.

Efekt w Filiżance: Słodka mieszanka o pełnej
konsystencji. Kremowe espresso o intensywnym
smaku. Specjalny stopień mielenia czyni je doskonałe
do przygotowania także espresso lungo.

Efekt w Filiżance: Pełna konsystencja słodkiej
mieszanki. Rezultatem jest kremowe espresso z
intensywnym smakiem, wspaniałą konsystencją.
Specjalne, stopniowe mielenie sprawia, że jest też idealna
do przygotowania podwójnej kawy.
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Charakterystyka: Mieszanka 100% Arabica
ze stałym smakiem i gęstą, aksamitną pianką.

Charakterystyka: Mieszanka 100% Arabica o
intensywnym smaku z gęstą i aksamitną pianką.

Charakterystyka: Aromatyczna i kremowa
mieszanka bezkofeinowej kawy Arabica.

Opis: Mieszanka 100% kawy Arabica z Brazylii i
Południowo-wschodniej Azji z pełnym, smakiem.

Opis: Mieszanka 100 % kawy Arabica z Brazylii
i południowo-wschodniej Azji z pełnym, intensywnym
smakiem.

Opis: Mieszanka 100% Arabica stworzona
z najwspanialszych aromatycznych i słodkich kaw
z Południowej Ameryki.

Efekt w Filiżance: Pełna konsystencja słodkiej
mieszanki. Rezultatem jest kremowe espresso
z intensywnym smakiem, wspaniałą konsystencją.

Efekt w Filiżance: Pełna smaku delikatna
mieszanka. Jej wypalenie i stopień mielenia gwarantuje
kremowe espresso z intensywnym, aromatycznym
smakiem i dobrą konsystencją. Idealna do
przygotowania espresso lungo.

Efekt w Filiżance: Kremowa mieszanka o pełnej
konsystencji. Uwydatniona słodkość. Specjalna troska
podczas wypalania sprawia, że kawa ma dobrą
konsystencje.

Kawa w kapsułach Lavazza Espresso Point

EP MINI 230V

LUXO No. 10
ESPRESSO

Inne napoje w kapsułach Espresso Point

GINSENG COFFE

Orzo

Bevanda Bianca

Kawa z żeń-szeniem

Kawa Zbożowa

Mleczko

Napój kawowy z cukrem i mlekiem
z dodatkiem wyciągu z korzenia żeńszenia.
Wyciąg z korzenia żeń-szenia stosuje się
w leczeniu anemii, cukrzycy zaburzeń snu
i nerwicy. Żeń-szeń bogaty jest w
witaminy, mikroelementy i kwasy organiczne, ma
zastosowanie jako środek wzmacniający i odtruwający,
obniża ciśnienie krwi, pobudza witalność, obniża poziom
cukru we krwi oraz działa antynowotworowo.

Oﬁcjalny Dystrybutor Lavazza w Polsce
Delikatna i aromatyczna kawa zbożowa
na bazie jęczmienia ze wszystkimi
dobrami natury.

Smaczny, mleczny napój, delikatny
i satysfakcjonujący.
Słodka, sproszkowana mieszanka
o mlecznym smaku.

Kawa zbożowa.
Perfekcyjny na każdą porę dnia. Idealny
dla szukających odświeżenia w zdrowej, zbalansowanej
diecie.

Idealna do przygotowania smacznych napojów
czekoladowych, caffe macchiatto lub wspaniałej herbaty
z mlekiem w stylu angielskim.

Doskonały, w każdym momencie dnia. Chińczycy
obdarzyli go zawsze wyjątkowym szacunkiem, uważając
ten korzeń za niezwykle skuteczny afrodyzjak.

The alla Pesca

The ai Frutti di Bosco

The al Limone

Herbata Brzoskwiniowa

Herbata Owoce Leśne

Herbata Cytrynowa

Herbata o bogatym aromacie
i delikatnym smaku brzoskwini.
Mieszanka czarnej herbaty z cukrem
i posmakiem brzoskwini.
Do tej pory klasyczna, brzoskwiniowa herbata jest
najlepszym popołudniowym odświeżeniem.

The Verde
Herbata Zielona
Lekka, zielona herbata z delikatnym
aromatem liści i subtelnym, świeżym
smakiem.
Mieszanka świeżej, nie utlenionej
zielonej herbaty, lekko posłodzonej.
Intensywność, świeży smak tej herbaty sprawia, że jest
idealna po posiłkach lub w każdym momencie dnia,
zwłaszcza latem.

Herbata o nadzwyczajnie słodkim,
wyważonym smaku i intensywnym
aromacie czerwonych wiśni.
Mieszanka czarnej herbaty z cukrem
i posmakiem dzikich jagód.
Słodka, bogata w owocowy smak herbata, idealna na
popołudniową przerwę na herbatę.

The Verde Menta e Limone
Herbata Zielona z Miętą
Ta herbata jest kombinacją delikatnego
smaku zielonej herbaty i świeżości
mięty, co daje przyjemny, cytrynowy
smak.

Odświeżająca, delikatna herbata
urozmaicona nutą cytryny.
Mieszanka wysokiej jakości czarnej
herbaty z cukrem i posmakiem soku
cytrynowego.
Perfekcyjna na każdy czas, od śniadania do
popołudniowej przerwy na herbatę. Wyjątkowo szybko
gasi pragnienie i odświeża.

The alla Menta
Herbata Miętowa
Odświeżająca herbata o silnym,
miętowym aromacie.
Mieszanka słodkiej, czarnej herbaty
o zapachu mięty.

Mieszanka, zielonej herbaty, lekko
posłodzonej.
Idealny sposób na zakończenie posiłku dzięki trawiennym
właściwością, orzeźwiający smak sprawia, że jest to
idealny napój na letnie dni.

Intensywność, świeży smak tej herbaty sprawia, że jest
idealna po posiłkach lub w każdym momencie dnia,
zwłaszcza latem.

Camomilla

Tisana Mela e Cannella

Bevanda di Cioccolatto

Herbata Rumiankowa

Herbata Jabłkowa z Cynamonem

Czekolada w saszetkach

Rumianek charakteryzuje się delikatnym,
słodkim smakiem i typowym, kwiatowym
zapachem.
Mieszanka kwiatów rumianku i cukru.

Rumianek jest kwintesencją naparów ziołowych. Jego
uspokajające i relaksujące właściwość sprawiają, że jest
idealny na przyjemną przerwę o każdej porze dnia.

Smaczny, naturalny jasny kolor ziołowej
herbaty z owocowym aromatem, ostrym
jabłkiem i nutą cynamonu. Jego bogaty
smak jest uwydatniony ekstraktem z
kopru i olejku eterycznego z anyżku.
Dobrze znana z właściwości
trawiennych.
Mieszanka lekko słodzona o smaku jabłka i cynamonu,
wzbogacona o ekstrakt z kopru i olejku eterycznego z
anyżu.

Smaczny napój czekoladowy.
Mieszanka posłodzonego kakao o
obniżonej zawartości tłuszczu i
odtłuszczonego mleka w proszku.
Wspaniała o każdej porze dnia. Satysfakcjonuje
podniebienie miłośników czekolady i każdego, kto
chciałby spróbować czegoś wyjątkowego.

Z właściwościami trawiennymi koperku i anyżku, ta
ziołowa herbata jest idealna po posiłku lub po południu.

TIERRA
ESPRESSO
Schemat organoleptyczny:
Smak
Cielistość
Intensywność

Wybrane Materiały POS

Charakterystyka: Mieszanka
100% Arabica z aromatycznym,
słodkim smakiem i gęstą pianką.
Opis: Wspaniała, ekskluzywna kawa Arabica. Mieszanka zielonej kawy
z Hondurasu, Peru i Kolumbii.
Efekt w Filiżance: Delikatna, wspaniała mieszanka. Rezultatem jest
dobra konsystencja kremowego espresso.

ENDURANCE Sp. z o.o.
ul. Daniłowskiego 9, 42-216 Częstochowa,
tel.: +48 (34) 387 86 88, +48 537 777 757
info@endurance.net.pl, www.endurance.net.pl

100% Zrównowarzona: Rolnicze społeczności produkujące uzyskały
certyﬁkat od Rainforest Alliance, międzynarodowej organizacji pozarządowej
działającej w promowaniu kawy nienaruszającej równowagi ekologicznej.
Certyﬁkat gwarantuje, że producenci działają zgodnie z rygorystycznymi
zasadami zrównoważonego rolnictwa określonymi przez Rainforest Alliance.

