
Karácsonyi kávé
katalógus 2021



Eredeti vételár: 64 999 Ft
Delonghi Dedica Style
EC685BK/M/R/W/BG 
• 15 BAR nyomású presszó kávéfőző
• Thermoblokk fűtési rendszer: mindig tökéletes 
hőmérséklet

DeLonghi Kimbo 100% Arabica, 1 kg
KIMBO ARABICA 1KG 
• Szemes kávé
• Édes íz, virágos háttér
• A babkávéból ízletes eszpresszót és 
krémes cappuccinot készíthet

48  749 Ft48  749 Ft48  749 Ft

7  999 Ft7  999 Ft7  999 Ft

Eredeti vételár: 69 999 Ft
Delonghi Dedica Metallics
EC785BG/GY
• 15 BAR nyomású presszó kávéfőző
• Thermoblokk fűtési rendszer: mindig tökéletes 
hőmérséklet
• Szabályozható manuális gőzkar

Kimbo Classic Espresso 1 kg szemes kávé
KIMBO CLASSIC 1KG
• Szemes kávé
• 60% Robusta és 40% Arabica, az intenzív 
kávéíz és aróma eléréséért

55  999 Ft55  999 Ft55  999 Ft

6  999 Ft6  999 Ft6  999 Ft

Flow stop funkció: a kávé hosszúságának 
személyre szabásához.

A világ legdrágább kávéja több tízezer forintba kerül csészénként. Talán éppen emiatt nem túl ismert hazánkban, de még külföldön 
sem árulják minden kávézóban. Ha arra gondol kedves Olvasó, hogy ez biztos egy igen különleges kávéfajta, ami csak néhány 
országban terem meg, igaza van, de nem ez a titka. 

A Kopi Luwak vagy más néven civet coffee valóban a világ legritkább és legdrágább kávéja, amely Indonéziából származik.

Hogy mi a titok? Nos, a kávébab az ott élő cibet macskán megy keresztül szó szerint, mielőtt feldolgozásra kerülne.

Ezt a kávét a cibet macska fogyasztja először. Majd az ültetvény dolgozói összeszedik, tisztítják, enyhén megpörkölik, ezután kerül a 
bab értékesítésre. A folyamat különlegességét tekintve, érthető, hogy miért szüretelnek belőle igen keveset és miért olyan drága ez 
a kávé fajta. Értékét tovább növeli, hogy a kávészemekre igen nehéz rábukkanni. Az állatok nyersen fogyasztják el a kávébabot, 
amikor az még vörös színű. Csak a termés puha héját emésztik meg, a többi áthalad a bélrendszerükön, majd távozik a 
szervezetükből. Akik fogyasztották már ezt a különleges kávét azt mondják, hogy attól kapja egyedi aromáját, hogy az állat 
gyomrában levő emésztőnedvek megváltoztatják a kávészemeket, de nem oldják fel. A kávészemeken nagyító alatt látni a savak 
nyomát is. Ebből a kávéból csupán néhány száz kiló kerül a piacra, amit főként Amerikában, Japánban, és Angliában értékesítenek.

Tudtad?

-25 %-25 %-25 %-20 %-20 %-20 %



Delonghi Magnifica S 
ECAM22.110.W
• Automata kávéfőző
• Kompakt kávébabos gép
• Flow stop funkció: a kávé hosszúságának 
személyre szabásához

Eredeti vételár: 189 999 Ft
Delonghi Intensa Cappuccino
ECAM23.460.W
• Automata kávéfőző

124  999 Ft124  999 Ft124  999 Ft

142  499 Ft142  499 Ft142  499 Ft

Eredeti vételár: 149 999 Ft
Delonghi Dinamica
ECAM350.15.B
• Automata kávéfőző
• Ikonokkal kommunikáló kijelző, felvillanó ikonok

Eredeti vételár: 299 999 Ft
Delonghi Dinamica Plus
ECAM370.95.T
• Automata kávéfőző
• Prémium, intuitív 3,5” TFT érintőképernyős kijelző, 
a maximálisan könnyű felhasználásért

127  499 Ft127  499 Ft127  499 Ft

249  999 Ft249  999 Ft249  999 Ft

Manuális cappuccino berendezéssel ellátva, 
mely ideális az igazán gazdag cappuccino főzéséhez.

A  LatteCrema System 
Technológia minden tejes 
ital esetében krémes 
tejhabot készít, 
3 féle tejhabméret 
beállítással

A „LatteCrema”rendszernek 
köszönhetően selymes tejhab 
egy gombnyomásra

A presszókávé után az egyik legnépszerűbb kávéspecialitás a cappuccino. Több teória is létezik a valódi 
eredetéről. Az egyik legismertebb elmélet, hogy a Kapucinus szerzetesek ruhájának a színéről és magáról 
a csuklyáról kapta a nevét körülbelül az 1700-as években a tejszínes cukros kávé. Habár az olasz cappucio 
csuklyát jelent, hiteles források viszont nem állnak a rendelkezésünkre, így nem állíthatjuk biztosra, hogy a 
cappuccino tényleg Olaszországból származik. Ami biztos, hogy Ausztriában a kapuziner már 200 évvel 
ezelőtt is létezett, a tradicionális ital alapanyaga a tojássárgája és a tejszín. Néhány osztrák kávéházban 
még most is kóstolható.

Cappuccino

-15 %-15 %-15 %

-25 %-25 %-25 % -17 %-17 %-17 %



Philips  Series 2200
EP2230/10 
• Automata kávéfőző
• 3 italprogramos
• LatteGo tejadagolás
• Érintőképernyő

Philips 5400
EP5446/70
• Automata kávéfőző
• 12 italprogramos
• LatteGo tejadagolás
• Érintőképernyő

174  999 Ft174  999 Ft174  999 Ft

249  999 Ft249  999 Ft249  999 Ft

Eredeti vételár: 119 900 Ft
Philips  Series 1200
EP1220/00
• Automata kávéfőző
• 2 italprogramos
• Klasszikus tejhabosító
• Érintőképernyő

Eredeti vételár: 279 999 Ft
Philips  Saeco GranAroma
SM6580/00
• Automata kávéfőző
• 14 italprogramos 
• LattePerfetto tejhabosító

89  900 Ft89  900 Ft89  900 Ft

229  999 Ft229  999 Ft229  999 Ft

A LatteGo selymesen sima habréteggel 
koronázza meg a különféle tejes italokat, 
egyszerűen összeállítható, és alig 15 másodperc* 
alatt megtisztítható

A CoffeeMaestro menü 
segítségével intuitív módon 
személyre szabhatja az 
olyan zamatos kávékat, 
mint a cappuccino és a 
latte macchiato, 
és élvezheti a selymesen 
tejes habot a külső 
tejtartályunkból

Lavazza Caffé Crema Classico 
LAVA CREMACLASS 1KG
• Szemes kávé

5  499 Ft5  499 Ft5  499 Ft

Lavazza Qualita Oro 
LAVA ORO SZEM 1KG
• Szemes kávé

5  999 Ft5  999 Ft5  999 Ft

Mi alapján válazunk autata kávéfőzőt?
Egy biztos, hogy az igazán finom kávé elkészítéséhez két dologra van szükség. Jó minőségű kávéra és egy kávéfőzőre. Egy profi automata 
kávéfőző megadhatja számodra az élményt, hogy olyan aromájú és erősségű kávét készíts, amilyet csak szeretnél.

Minden vásárlás előtt érdemes átgondolni, hogy mi a legfontosabb paraméter vagy funkció egy termékkel kapcsolatban. A megfelelő 
kávéfőző kiválasztásánál sincs másként. Ha Te főleg az eszpresszót részesíted előnyben, és nem szeretsz kísérletezni a különféle 
kávéspecialitásokat illetően, akkor az egyszerűbb és alap gépeket javasoljuk Neked. Amennyiben nyitott vagy a különféle ízek kipróbálására, 
úgy a több funkciós gépeket ajánljuk, így kedvedre kísérletezhetsz a különféle kávékülönlegességekkel.

Ha a tejes és tejhabos kávékat szereted, akkor mindenképp olyan gépet válassz, aminek van beépíthető tejtartálya. Ezzel a típussal a 
krémesen finom cappuccino vagy latte pillanatok alatt elkészül.

Elérhetőek már a kávédarálós kávéfőzők is. Általában ezek már olyan beépített darálóval rendelkeznek, amivel beállítható az őrlésfinomság. 
A kávégép egy gombnyomásra megőröli a kávészemeket és már készítheted is magadnak a friss, illatos kávét. Megtalálhatóak a piacom már 
olyan modellek is, ami szemes és őrölt kávétartóval is rendelkezik.

Az automata kávégépek használata már egyáltalán nem bonyolult. Használatuk kényelmes és rengeteg praktikummal bírnak. A digitális 
kijelzőnek köszönhetően egyszerűen kiválasztható a kívánt kávé, illetve elmenthetőek a kedvenc ízek.

-25 %-25 %-25 %

-18 %-18 %-18 %



Eredeti vételár: 119 999 Ft
Krups ESSENTIAL
EA810B70
• Automata kávéfőző

Eredeti vételár: 134 999 Ft
Krups Espresseria
EA816570
• Automata kávéfőző
• Gőzfúvóka tökéletes cappuccino készítéséhez

89  999 Ft89  999 Ft89  999 Ft

109  989 Ft109  989 Ft109  989 Ft

Eredeti vételár: 119 999 Ft
Krups Arabica
EA811810
• Automata kávéfőző
• Kompakt formaterv - Quattro Force technológiával

Eredeti vételár: 214 999 Ft
Krups EspresseriaKrups Evidence One
EA895E10
• Automata kávéfőző

89  989 Ft89  989 Ft89  989 Ft

179  989 Ft179  989 Ft179  989 Ft

Ez a kompakt méretű, mégis nagy kapacitású 
készülék 3 hőmérséklet- és 3 darálási szint 
beállítását teszi lehetővé, így a végeredmény 
mindig tökéletesen az Ön irányítása alatt van.

A kávépörkölésről:
Gondolkodtál már azon, hogy a kávé aromája és zamata mi mindentől függ? Biztosan veled is előfordult már 
kávézás közben, hogy elmerengtél azon, mi minden szükséges egy finom és ízletes kávéhoz.

Nem titok, hogy a kávé minősége nagyban függ attól, hogy a kávébab leszedését követően milyen minőségű 
eljárási folyamatokon megy keresztül egészen addig, míg a csészédbe kerül. Viszont ennek a folyamatnak az 
egyik legmeghatározóbb része az a pörkölés.  

Számos kávépörkölési mód létezik. A pörkölésnek köszönhetően az eredmény, különböző ízvilágú és aromájú 
kávé.

Vajon mit is jelent a kávépörkölés? A kávébab fizikai és kémiai átalakuláson megy át a rendkívül magas 
hőmérsékleten történő száraz hőhatásnak köszönhetően, ebben a folyamatban válik a zöld, nyers kávébab, 
barna és száraz, illatos kávévá.

-25 %-25 %-25 % -25 %-25 %-25 %

-19 %-19 %-19 % -16 %-16 %-16 %



Infinissima
KP173B31
• Dolce Gusto kapszuláskávéfőző
• Professzionális, 15 bar nyomás

Mini Me 
KP123B31
• Dolce Gusto kapszuláskávéfőző
• Professzionális, 15 bar nyomás

19  999 Ft19  999 Ft19  999 Ft

22  489 Ft22  489 Ft22  489 Ft

Eredeti vételár: 19 999 Ft
Piccolo XS
KP1A3B31
• Dolce Gusto kapszuláskávéfőző
• Professzionális, 15 bar nyomás 

Mini Me 
KP120HCE
• Dolce Gusto kapszuláskávéfőző
• Professzionális, 15 bar nyomás

14  999 Ft14  999 Ft14  999 Ft

29  999 Ft29  999 Ft29  999 Ft

Az okos kapszulák 
tökéletesen igazodnak a 
készülék nagy nyomásához, 
minden italból a legjobbat 
hozva ki. Hermetikus 
lezárásuknak köszönhetően 
mindig frissen tartják a kávét, 
hogy minden csepp kávé 
tökéletes ízélményt nyújtson.

kapszula
NDG ESPRESSO
• NDG kapszula

1  699 Ft1  699 Ft1  699 Ft

kapszula
NDG CAPPUCCINO
• NDG kapszula

1  699 Ft1  699 Ft1  699 Ft

Tudtad, hogy az olaszok nem isznak semmilyen tejes italt 11 után? Tudtad, hogy az olaszok nem isznak semmilyen tejes italt 11 után? 
Számukra a tej a reggeli része, így cappuccino-t is csak délelőtt Számukra a tej a reggeli része, így cappuccino-t is csak délelőtt 
fogyasztanak.fogyasztanak.

Tudtad, hogy az olaszok nem isznak semmilyen tejes italt 11 után? 
Számukra a tej a reggeli része, így cappuccino-t is csak délelőtt 
fogyasztanak.

-25 %-25 %-25 %



Inissia
EN80B/CW
• Nespresso kapszulás kávéfőző

Vertuo Next
ENV120BM/W
• Nespresso kapszulás kávéfőző

26  499 Ft26  499 Ft26  499 Ft

49  999 Ft49  999 Ft49  999 Ft

Eredeti vételár: 29 900 Ft
Essenza Mini 
EN85B/R, XN110110/XN110810
• Nespresso kapszulás kávéfőző

Eredeti vételár: 84 999 Ft
Lattissima OneEvo
EN510B/W
• Nespresso kapszulás kávéfőző
• Tejtartályos

21  900 Ft21  900 Ft21  900 Ft

63  749 Ft63  749 Ft63  749 Ft

A Vertuo egy intelligens 
rendszer, ami mindig az 
adott kávékapszulához 
igazítja a kávé elkészítésének 
módját, hogy maradéktalanul 
kibontsa ízeit, és különlegesen 
gazdag, selymes crema 
réteggel borítsa a kávé felszínét.

-27 %-27 %-27 %

-25 %-25 %-25 %



Eredeti vételár: 24 999 Ft
VIVA
B6 W/B
• Cremesso kapszuláskávéfőző
• 15 másodperces felfűtési idő
• Szuper halk működés

Eredeti vételár: 339 999 Ft
PIANO
E6 PIANO 
• Automata kávéfőző
• 2,8” Színes TFT érintőkijelző

14  999 Ft14  999 Ft14  999 Ft

259  999 Ft259  999 Ft259  999 Ft

Eredeti vételár: 14 999 Ft
UNA
UNA BL/WH
• Cremesso kapszuláskávéfőző
• 15 másodperces felfűtési idő
• Szuper halk működés

8  999 Ft8  999 Ft8  999 Ft

kapszula
CREM ESPRESSO

1  999 Ft1  999 Ft1  999 Ft

kapszula
CREM CREMA

1  999 Ft1  999 Ft1  999 Ft

Hamburgi pörköléssel készült kávé színe világosbarna. Alapanyaga: arabica. Őrlése durva és érdes. Az ebből 
főzött kávé színe vöröses világosbarna. Íze teaszerű, savanykás.

Bécsi pörköléssel készült kávé középbarna színű. Alapanyaga arabica. Íze savanykás, kesernyés. Ezt a fajta 
kávét főleg zsíros tejjel és tejszínnel fogyasztják, ami harmonizálja az aromákat.

A francia pörkölés színe sötétbarna. Alapanyaga: arabica és robusta keveréke. A végeredménye egy erőteljes 
kávé íz.

Az olasz pörkölésű kávé mélybarna színű. A kávébabok felszíne olajos. Alapanyaga: arabica és robusta 
keveréke. Őrlési módja finom. Az igazi eszpresszó ínyencek az olasz kávéra esküsznek. Íze enyhén füstös 
aromájú, keserű és komplex.

A pörkölésnek több szintje is létezik. Láuk ezeket:

-40 %-40 %-40 % -40 %-40 %-40 %

-24 %-24 %-24 %



Eredeti vételár: 14 999 Ft
Cafissimo Easy Black
CAFI EASY BK
• Tchibo kapszulás kávéfőző
• 15 BAR nyomás 

Eredeti vételár: 18 999 Ft
Cafissimo Mini White
CAFI MINI WH
• Tchibo kapszulás kávéfőző

11  999 Ft11  999 Ft11  999 Ft

14  999 Ft14  999 Ft14  999 Ft

Cafissimo Easy Red
CAFI EASY RED
• Tchibo kapszulás kávéfőző
• 15 BAR nyomás

Cafissimo Pure White
CAFI PURE WH
• Tchibo kapszulás kávéfőző

14  999 Ft14  999 Ft14  999 Ft

11  999 Ft11  999 Ft11  999 Ft

kapszula
CAFCREM INDIA

1 249 Ft1 249 Ft1 249 Ft

kapszula
BAR ESPRESSO

-20 %-20 %-20 %

1 249 Ft1 249 Ft1 249 Ft
-21 %-21 %-21 %



A kiadvány 2021. november 22-2021. november 28. között, az akciós készlet erejéig tart. 
A változtatás jogát fenntartjuk. Az akcióról érdeklődj Euronics üzleteinkben és www.euronics.hu 
webáruházunkban. A kiadványban szereplő termékek és szolgáltatások csak illusztrációk, 
nem minősülnek konkrét ajánlatnak. 


