Espressions fra Australien - designet til at holde !
Produkter fra Espressions er designet og udviklet i Australien og tilbyder det bedste
fra 2 verdener.
Høj kvalitet og et flot design gør arbejdet i køkkenet nemt og sjovt i mange år
fremover.
Funktionalitet, brugervenlighed og et optimalt resultat, sammen med "State of the Art"
teknologi og materialer af høj kvalitet er udgangspunktet for alle produkterne fra
Espressions.

Distributør Fun Nordic ApS

MIXMASTER
THE ESPRESSIONS MIXMASTER ‘TAKES THE CAKE’!
Utrolig flot designet køkkenmaskine ,med en kraftfuld motor på ikke mindre
end 1000 watt , med op til 12 forskellige hastigheder, planetarisk, mixing,
handling og enestående funktioner, herunder en timer med stopur og med
“pause” funktion. Den planetariske MixMaster garanterer overlegen ydeevne
i køkkenet og sikre et perfekte resultat hver gang.
 Kraftfuld 1000 watt motor











Planetarisk mixing system
Centreret metalgear.
12 variable hastigheder
4,5 Liter rustfri skål
LCD skærm med timer, tælle op og ned, køkken timer og stopur.
Instant “pause” funktion
Plaskestop ved ophældning
Lednings oprul under maskine
Spatel, dej krog, hjulpisker, piskeris.

Article no.

ÈP9200

Materiale

Rustfri stål

Mål(hxbxd)

41 x 42 x 27 cm

Vægt

9,6 kg

Garanti

5 år på motor

Power

1000 Watt

EAN code

8 756571 110922

Distributør Fun Nordic ApS

MULTI BLENDER
Med 7 programmer og med en glaskande på ikke mindre
end 1,6L udfører denne maskine mirakler. Med et let tryk på
en knap og maskinen er I gnag.Populært, nemt I et smukt
design og med en kniv som kan tages ud for nem rengøring.
•
•
•
•
•
•
•

Kraftfuld 600 watt motor
7 Programmerede funktioner
Høj, lav og puls til de tider, når du har brug for total kontrol.
Moderne hvidt lys, som lyser når blenderen er tændt
1,6 Liter stor firkantet glasbeholder
Aftagelige rustfri 6 klinget kniv system
Aftagelige blade ( kniv ) , nemt at rengøre.

Article no.

ÈP7950

Materiale

ABS/ Rustfri Stål/ Glas

Mål(hxbxd)

41 x 17x 14,5 cm

Vægt

5,7 kg

Power

600 Watt

EAN code

8 565711 10793

Distributør Fun Nordic ApS

SQUARE ELKEDEL 1,5L
Elegant design ,Rustfri stål elkedel. I modsætning til alle
andre af sin slags, har denne stilfulde rektangulære kedel fra
Espressions en beskeden størrelse, men den har stadig et
påfaldende flot udseende i køkkenet. Låget er unikt, den
roterer om sin akse, så den er ideel til hurtig påfyldning af
vand. Nem at rengøre, indvendigt låg og snavs-filter er helt
aftagelige. Vand indikatoren angiver nemt vand-niveau.
•
•
•
•
•


Hurtig kogning , 2400 watt, skjult varme element.
Vandindikator
Låg som roterer om sin akse
Flytbar filter
4 positions ledningsfri base.
Belyst tænd/sluk knap.

Article no.

EP7800

Materiale

Rustfri stål

Dimensioner(hxbxd)

23 x 17 x 17 cm

Vægt

2,1 kg

Power

2400 Watt

EAN code

8 756571 1107808

Distributør Fun Nordic ApS

Multifunktionel GRILL med FLYTBARE GRILL plader. Forbered på kort tid
velsmagende toast, panini, fisk, kød og grøntsager . Vælg den rigtige
temperatur på op til 240 ° C (!). Om nødvendigt juster den øverste grill plade
til den korrekte højde og nyd efter et par minutter lækkert og smukt grillet
kød eller fisk. De strømlinede linjer af grillen sikrer optimal varme fordeling,
kombineret med den høje tempera-tur. Kød serveres hurtigt og på grund af
konstruktionen er saften velbevaret og fedtet løber ned i opsamlingsskål .
Rengøring af grill-pladerne er meget let, flytbare grillplader. Om sommeren,
kan denne grill ændres til en bord grill takket være 2 rummelige grill plader.
Ideel til en BBQ efter arbejde med familie og venner. Lås den øverste grill
plade, og du kan stille grillen lodret, så den ikke fylder ret meget under
opbevaring.
•
•
•
•
•
•

Alsidig grill – alm. Panini grill eller som BQQ grill
Høje temperaturer for hurtig tilberedning
Justerbar indstilling af temperaturer op til 240 gr.
Flytbare grill plader, for nem rengøring.
Drypbakke til opsamling af fedt
Praktisk opbevaring.

Article no.

ÈP8200

Materiale

Rustfri stål/ ABS

Dimensioner (hxbxd)

10 x 35 x 31 cm

Vægt

4,5 kg

Power

2400 Watt

EAN code

8 756571 110823

Distributør Fun Nordic ApS

ARTISTA ESPRESSOMACHINE
ARISTA favner traditionen for europæisk espresso.
Maskinen med kvalitet og flot design, bringer kunsten at
lave en rigtig god kop kaffe hjem I Dit hjem.
Med solid Thermoblok og rustfri rør.










Fuld rustfri stål og legeret hus.
Kraftfuld pumpe på 15bar
Speciel Crema system
Progressive pre-infusion for større krop og sødme fra kaffen
Messing og phenolforbindelses filter.
Håndtag med simpel trykknaps panel
Energibesparelse Eco mode funktion
2,5 Liter flytbar vand tank
Varmt vands funktion
Article no.

ÈP5600

Materiale

Rustfri Stål

Mål(hxbxd)

40 x 38 x 38 cm

Vægt

10,0 kg

Power

1600 Watt

EAN code

8 756571 110595

Distributør Fun Nordic ApS

ESPRESSIONS Mælkeskummer. Trendy design i farverne sort
eller rød. Espressions mælke skummerne skaber perfekt
skummet mælk med kold eller opvarmet mælk til din favorit
kaffe. Den skummede mælk bliver ikke blive varmere end 68
grader Celsius, så det ikke brænder på i selve
mælkeskummeren. Med Espressions mælke skummer sikre
den en perfekt mælkeskum til din foretrukne kaffe.
. Kold Skummet mælk - kapacitet 150 ml
· Varmt skummet mælk- max. 250ml
· Non-stick belægning indvendig
· Sikkerhedslås funktion

· 360 graders stand
· Farverne sort og rød

Article no.

EP79 sort/ EP80 rød

Materiale

ABS

Mål(hxbxd)

17,5 x 10 x 10 cm

Vægt

1,0 kg

Stand

360 garder

Power

420-500 Watt

EAN code

8 717278 391977 sort
8 717278 391984 rød

Distributør Fun Nordic ApS

LATTISTA PERFEKT SKUMMET MÆLK INDEN FOR
SEKUNDER…….
Med Lattista mælke skummerne tager vi til det næste niveau
( semi proff maskine ). Det tager mindre end 30 sekunder at
lave den bedste cappuccino, Café latte eller latte macchiato.
Med maksimalt 400 kopper om dagen er denne mælke
skummer fremragende til en cafe, restaurant eller fx mindre
kontorer.











Programmerbar fuldautomatisk mælkeskummer.
Op til 400 kopper pr dag.
Den perfekte kop kaffe med den rigtige temperatur.
Justerbar kop holder.
Kort rengøringsprogram : 30 sekunder.
Lang rengøringsprogram : 60 sekunder.
Øge kapaciteten med slange.
Automatisk energibesparende tilstand.
Vand tank 600 ml
Mælke tank 600 ml.

Article no.

EP110

Materiale

ABS/ Rustfri stål

Mål(hxbxd)

26 x 35 x 12cm

Vægt

3,5 kg

Power

1000 Watt

EAN code

8 565711 101108

Distributør Fun Nordic ApS

