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Creatista Pro הכירו את 
עם מכונת הקפה Creatista Pro, כל ספל קפה הוא יצירת אומנות!

תהנו ממתכוני קפה עם/ללא חלב, מים חמים לאמריקנו או חלב מוקצף מפנק, 
מתכונים   8 של  מבחר  מתוך  לכם  שמתחשק  הקפה  מתכון  את  בחרו  פשוט 
הניתנים לתכנות, ניתן גם ליצור מתכון חדש לפי טעמכם האישי ולהוסיף אותו 

לתפריט מסך המגע.

הכינו מתכון קפה עם חלב בקלות ובפשטות בעזרת סילון התרמו הכפול, המאפשר 
שניות! מ-75  בפחות  קפוצ'נו  כוסות   2  - זמנית  בו  קפה  והכנת  חלב  הקצפת 

מכונת הקפה Creatista Pro מבית NESPRESSO משלבת בין נוחות, מומחיות קפה 
ו-8  בין 11 רמות טמפרטורת חלב מוקצף  וטכנולוגיה עילאית המאפשרת לבחור 

הגדרות למרקם ההקצפה - ליצירת ספל קפה מושלם ומותאם אישית.

המערכת המתקדמת מבצעת ניקוי אוטומטי של צינור ההקצפה לאחר כל שימוש.
FROTHING

AUTO

AUTO CLEAN

התפעלו ממהירות חימום המים - מוכנה לתפעול תוך 3 שניות בלבד!

AUTO AUTO
ADVANCED
STEAM PIPE

AUTO
FROTHING

וכו'(  ניקוי אבנית  ותחזוקה )תפעול,  ומודרך להכנה, הגדרה  תהנו מסיוע קל 
הודות לתצוגת מסך מגע מתקדם.

התרגשו מהעיצוב היוקרתי וכד ההקצפה הנלווה בסגנון בריסטה והתכוננו 
לחווית קפה שעוד לא הכרתם - אצלכם בבית.
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הקצפת קיטור אוטומטית:

8 רמות מרקם הקצפת חלב, 
11 הגדרות טמפרטורת חלב 

הקצפת חלב
הקצפת קיטור אוטומטית:

8 רמות מרקם הקצפת חלב, 
11 הגדרות טמפרטורת חלב 

7 מתכוני קפה עם/ללא חלבמתכונים8 מתכוני קפה עם/ללא חלב

4 סוגי מתכוני קפה: ריסטרטו, אספרסו, לונגו, 
3 סוגי מתכוני קפה: ריסטרטו, אספרסו, לונגומתכוני קפהאמריקנו 

4 סוגי מתכונים: קפוצ'ינו, קפה לאטה, לאטה 
מקיאטו, קפוצ'ינו מעודן + מתכון חלב + 

התאמה אישית של מתכונים קיימים ויצירה 
של מתכונים מותאמים אישית שניתן 

להוסיף לתפריט המשקאות 

מתכוני קפה 
עם חלב

4 סוגי מתכונים: קפה לאטה, לאטה מקיאטו, 
קפוצ'ינו מעודן + מתכון חלב + התאמה אישית 

של מתכונים קיימים 

עמיד במדיח כלים
קנקן הקצפת 

חלב
עמיד במדיח כלים

ניקיון אוטומטי של צינורית הקיטור לאחר כל 
ניקיון אוטומטי של צינורית הקיטור לאחר כל תחזוקהשימוש + סיוע והכוונה בתהליך הניקוי

שימוש + סיוע והכוונה בתהליך הניקוי 

מוכנה לשימוש תוך 3 שניות!חימום מהירמוכנה לשימוש תוך 3 שניות!

פעולה סימולטנית שבעזרתה מבצעים גם 
הכנת קפה וגם הקצפת חלב בו זמנית

הכנת משקאות
קפה עם חלב

הכנת קפה ולאחר מכן הקצפת חלב 

מסך LCD )לא מגע( וכפתור גלגל ניווט ממשקמסך מגע דיגיטלי 

רוחב: 17.1, גובה: 30.8, עומק: 39.3מידותרוחב: 19.7 גובה: 32.8 עומק: 42.9

נירוסטהגווןנירוסטה

מיכל המים יכול להכיל: 1.5 ליטרקיבולת מיכל מיםמיכל המים יכול להכיל: 2 ליטר


