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MISION öko és gondoskodás

Tiszta vágás és kompakt

Egyéni kávékészítés

Különleges infúziós folyamat

0 watt kapcsoló

Állítható magasságú kávé kifolyó

Kézikönyv Összehasonlítás Szolgáltatási címek

Tájékoztatás a
fogyasztók számára

GYIK Garanciafeltételek

Ügyfélszolgálat a CAFFEO ®
kávéfőzőkhöz. Itt keresse meg
partnerét.  

A Melitta
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CAFFEO Barista ® TS

 

 

 

 
CI Touch ®

 

 

 

 
CAFFEO ® CI ®

 

 

 

 
Caffeo ® Varianza ® CSP
 

RÉSZLETEK

CAFFEO ® SOLO ®

Tiszta kávé kényeztetés.

Az alapokra összpontosítva - ez a Solo ® . Minimalista kialakítás, a

legkisebb méretek és könnyen kezelhető. A teljes kávé
elkényeztetése és a nyelv lágy, bársonyos krémje.

E950-101 fekete E950-102 fehér E950-222-tiszta fekete

KÜLÖNLEGES öko- és ápolás

Olyan címkét fejlesztettünk ki, amely segít a
fogyasztóknak olyan készülék kiválasztásában,
amely garantálja a tudatos élvezetet. A címke
általunk kifejlesztett értékrendszert használ. 

Olvass tovább...

Teljesen automatikus kávéfőzők  Szűrje a kávéfőzőket
KAPCSOLATBA LÉPNI SZOLGÁLTATÁS

KERESÉS

    

Termékek Kávévilág Hírek és kampányok

VÁLASSZ ORSZÁGOT

Sütiket használunk a weboldal helyes működésének biztosítására, valamint annak lehetővé tételére, hogy ügyfélbarátabbá tegyük. A folytatással kifejezi
beleegyezését a sütik használatához. További részletek erről a "további információk" linkre kattintva érhetők el.

"OK, EGYETÉRTEK!"
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® BellaCrema ®

ideális minden teljesen
automatikus kávéfőzőhöz.

A modern, kiváló minőségű
kialakítás megfelel az
energiatakarékos
felhasználásnak és az egyszerű
kezelhetőségnek - a Look

®

Aqua Vario vízforraló.    

TÁRSASÁGI VENDÉGLÁTÁS OLDALTÉRKÉP IMPRESSZUM LEMONDÁS ADAT VÉDELEM

KAPCSOLATBA LÉPNI SZOLGÁLTATÁS

KERESÉS

    

Termékek Kávévilág Hírek és kampányok

VÁLASSZ ORSZÁGOT

Sütiket használunk a weboldal helyes működésének biztosítására, valamint annak lehetővé tételére, hogy ügyfélbarátabbá tegyük. A folytatással kifejezi
beleegyezését a sütik használatához. További részletek erről a "további információk" linkre kattintva érhetők el.

"OK, EGYETÉRTEK!"
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