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015

Delonghiin upeaa italialaistta tyyliä k
keittiöön:

DéLonghin uu
usi Disttinta-sa
arja vallloittaa trendi kkäällä
ä
kuparilla
Tulevaisu
uuden klas
ssikkosarja
a Distinta o
on taattua
a italialaistta designia
a parhaim
mmillaan.
Sarjaan k
kuuluu esp
pressokeitiin, kahvink
keitin, ved
denkeitin, leivänpaa hdin kahd
delle
leivälle se
ekä maido
onvaahdotiin. Distinta
a-sarjan la
aadukkaatt laitteet v
valloittavatt myös
modernin
n metallise
ella värillää
än: väriva ihtoehtoin
na ovat tyy
ylikäs kupa
ari, satiiniin
valkoinen
n
eiden edellä
äkävijä DéLo
onghi panosstaa jälleen
n tyylikkääse
een ja toimiinnalliseen designiin
d
Keittiölaitte
sekä huipp
puluokan om
minaisuuksiin. Futuristissen tyylikäss, ruostumatttomasta teeräksestä va
almistettu
Distinta-sarja koostuu
u seitsemästtä uutuudessta, jotka so
oveltuvat va
aativankin kkotikokin ja sisustajan
Elegansseja metallisia värejä
v
täydeentävät krom
miset yksity
yiskohdat.
makuun. E
nkeittimelllä
en kahvi valmistuu
v
Distinta-e
espressoke
eittimellä tai -kahvin
Täydelline
Hienostun
neella Distinta-espressookeittimella voi
valmistaa laadukkaan
n espressonn kahvijauhe
eesta tai
E.S.E. nap
pista täytelä
äisen, kermaaisen capucccinon
tehokkaalla 15 barin paineella. EEspressokeitttimessä
on yhden litran irrote
ettava säiliö,, joka on he
elppo
täyttää ja puhdistaa. Itseohjautuuvan, autom
maattisen
järjestelmän ansiosta
a laite on ainna käyttöva
almis.
Laitteesta löytyy myö
ös kätevä kuupinlämmitin.

Distintakahvinkeitin keittää arromikkaan suodatinkah
s
hvin käden
käänteessä
ä. Laitteesta
a löytyy kah
hvin aromia parantava
toiminto se
ekä automaattinen virrankatkaisin . Keittimellä
ä voi
keittää kerrralla 10 kup
pillista.

Maidonva
aahdotin viimeistele
v
ee kahvijuo
oman
elee maitov
vaahto, jokaa valmistuu näppärästi
Kahvijuoman viimeiste
maidonvaahd
dottimella. Laite
L
valmisstaa sekä ky
ylmän että
Distinta- m
lämpimän vvaahdon ja pitää sen myös
m
lämpim
mänä tarvitttavan ajan.
Vaahtoa vo
oi kerralla valmistaa
v
maksimissaan
n 250 millilittraa.
Vaahdottim
mien vatkain
nosa ja sisäsäiliö ovat iirrotettavisssa
puhdistamista varten.
Leivänpaa
ahdin kahd
delle leivä
älle
Distin
nta-sarjan l eivänpaahd
din kahdelle
e
leivälle. Paahtim
mesta löytyy
y
uude
elleenlämmittys- ja sulattustoiminto
sekä oma lämm
mitystoiminto
onsa
bage
eleille. Laitteeessa on se
elkeä näyttö
ö
sekä edistykselliinen
säätö
ömahdollisuuus eri asteiiseen
paah
htamiseen. LLaite nostaa
a leivän
paah
htimesta norrmaalia korkeammalle
tasolle, jotta juuuri halutun ruskeaksi
paah
hdettu leipä olisi mahdo
ollisimman
helpp
poa poimia lautaselle. Laitteessa
on myös
m
erittäinn syvä muru
ukaukalo.
Vedenkeitin myös johdottom
j
maan käyttö
öön
Pieneenkin
n tilaan sove
eltuvalla Disstintavedenkeittimellä voi keittää
k
kerra
allaan 0,8 littraa
vettä. Keitttimessä on irrotettava pohja, jonkka
ansiosta sittä voi käytttää myös johdottomastti.
Laite on myös turvallinen: se sam
mmuu
automaattiisesti, kun vesi
v
on kieh
hunut tai ku n
laite on irro
otettu pohja
asta. Keittim
men sisäosaan
voi irrottaa
a helposti pe
esua varten
n.
Hinnat:
Distinta
Distinta
Distinta
Distinta
Distinta

ECII341 –espresssokeitin, hinta 249€
ICM
MI211 –kahviinkeitin, hinta
a, 129€
EMF
FI –maidonvvaahdotin, hin
nta 119€
CTII2103 -kahden viipaleen leivänpaahd
din, hinta 119
9€
KBII 2000 –vede
enkeitin, hintta 99€


Lisätietojja kuluttajille:
Suomen Sä
ähkötuonti Oy,
O puh. 02
20 741 1660
0
Suomen Sähk
kötuonti Oy on kodintekniikkaa
a maahantuova ja markkinoiva tukkukauppa. Yhtiön
Y
edustamiia tuotemerkkejä Suomessa
ovat muun muassa Kenwood,, De’Longhi, Arie
ete, Dyson, Bra
aun, Big Green Egg,
E
Melissa, Exido, Eleco, Lottus, Novis, Philips, Rio Beauty,,
M, Turmix, Vickks, Vidal Sassoo
on, Tony&Guy, V
Veet ja Stadler Form. Paikallinen tuntemus, teehokkaat ja jous
stavat logistiset
Scholl, SQOOM
ratkaisut ja yhtteistyö päämiessten ja suomalaisen vähittäiskau
upan kanssa tekevät Suomen Sähkötuonti Oyy:stä alansa merrkittävän
toimijan.

