S elegánem Bambino Plus Sage SES500 vykouzlíte za pár chvil perfektní espresso
Potěšte své známé a předveďte jim, jak hravě připravíte pravé italské espresso, latte
macchiato nebo cappuccino. Pákový kávovar Bambino Plus Sage SES500 je navržen tak,
aby splňoval všechny prvky potřebné pro přípravu výborné kávy a vy budete za hvězdu.
Páková espressa značky Sage dovedou vše, co má takový kávovar umět a vůbec nebude záležet na
tom, jak moc jsme šikovní nebo jak málo času na přípravu dokonalého šálku kávy máme. U novinky
Sage SES500 Bambino Plus tomu není jinak. Výborně totiž zvládá všechny čtyři klíčové prvky, které o
kvalitě výsledné kávy rozhodují. Kompaktní kávovar Bambino Plus je vyrobený z kvalitní lité nerezové
oceli, takže se stane ozdobou každé kuchyně nebo kanceláře.
Kávovar má integrovanou automatickou napařovací trysku, pomocí které připravíte krémové
cappuccino jako ve vaší oblíbené kavárně. Nedílnou součástí je pak automatické pročištění parní
trysky tak, aby každý nový šálek cappuccina měl ty správné parametry. Pro milovníky „velké kávy“ je
určen extra vysoký prostor pro přípravu long coffee a plocha na nahřívání šálků. Elektronický systém
kontroly teploty zajišťuje stálou teplotu během extrakce kávy. Dále máte možnost manuálního
nastavení doby pre-infuze, která slouží k pomalému spaření kávy před samotou extrakcí.
1. Kávovary Sage jsou dodávány se sítky, které umožňují přípravu z 19 gramů (2 šálky) čerstvě
namleté kávy, což je pro výslednou chuť kávy ideální množství, a pak manuálně utempovat, a
posléze už jen stačí zandat páku do spařovací jednotky a je hotovo.
2. Každá odchylka teploty vody, od té ideální, dokáže proměnit vyváženou, a tedy lahodnou
kávu v černou břečku. Kávovary Sage proto používají moderní technologii digitální kontroly
teploty, která zamezí teplotním odchylkám a vždy udrží tu optimální teplotu s přesností na
jeden stupeň Celsia. Přesnost teploty je udržována pomocí technologie ThermoJet® (+/- 1
C°), jistě také oceníte, že je kávovar za tři sekundy nahřátý.
3. Dokonalou a vyváženou chuť kávy může připravit jen takový přístroj, který dovede nastavit
správný tlak v pravý čas. Díky novému systému ohřevu vody ThermoJet® je kávovar za tři
vteřiny nahřátý k přípravě kávy. Omezení maximálního tlaku vody během extrakce také
zabraňuje vzniku hořkých příchutí v kávě. Nízkotlaká pre-infuze na počátku extrakce umožní,
aby mletá káva v sítku částečně nasákla vodu a nabobtnala. Postupné zvyšování tlaku pak
zajistí rovnoměrnou extrakci kávy po celém jejím povrchu ve filtru.
4. Našlehané mléko patří neodmyslitelně k důležitým prvkům přípravy cappuccina nebo kávy
Latte art. Můžete si vybrat ze tří typů nastavení pěnění mléka – Warm, Ideal a Hot. Optimální
tlak v parní trysce je pak zapotřebí k vytvoření hedvábně jemné struktury mléčné pěny
s mikro bublinkami. Bambino nyní nabízí 3 typy nastavení mikro bublin v mléčné pěně – Low,
Medium a High. Stačí tedy jen vložit konvičku.
Doporučená cena je 12 990 Kč
Příslušenství:
Sítka s dvojitým dnem pro 1 a 2 šálky
Nerezová konvička na napěnění mléka
Nerezový tamper
Nástroj pro zarovnání kávy RazorTM
Čistící pomůcka na čištění parní trysky
Čistící disk
2x čistící tablety

Claris vodní filtr pro změkčení a pročištění vody
O značce Sage:
Sage je evropskou značkou společnosti Breville, jejíž produkty jsou prodávány ve více než 50 zemích světa. Australská
Breville Groupe je celosvětově známá díky vlastnímu vývoji malých kuchyňských spotřebičů nejvyšší kvality, vyznačující se
dlouhou životností a skvělým uživatelským komfortem. Historie Brevillu se začala psát v roce 1932 a této společnosti
vděčíme například za tzv. sendvič-toaster, který vyvinul jako první výrobce na světě. Po jeho uvedení na trh v roce 1974 se
jenom v Austrálii prodalo 400 000 kusů.
Na český trh značka Sage vstoupila v roce 2018 a postupně na něj uvede produkty zaměřené na přípravu kávy – espressa,
mlýnky, pěniče; grilování – grily, smoking gun; odšťavňování – odšťavňovače, smoothie nebo přípravu potravin – roboty,
mixéry, food procesory. Díky vlastnímu návrhu a náročnému testování bude možné u všech spotřebičů rozšířit záruku na 3
roky. Pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko je značka Sage zastupována exkluzivně společnosti Fast ČR,
patřící mezi největší regionální distributory domácích spotřebičů.
Pro další informace a novinky navštivte adresu www.sagecz.cz.
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