De'Longhi lansează espressorul superautomat PrimaDonna Elite, cu aplicaţie software dedicată și
conexiune Bluetooth
Orice băutură pe bază de cafea, la o apăsare de buton

București, 18 septembrie 2018 – Producătorul italian De'Longhi, lider mondial în producţia de espressoare*
de uz casnic, lansează espressorul complet automat PrimaDonna Elite, un aparat complex, elegant și dotat
cu o tehnologie de ultimă oră.
Având conexiune Bluetooth și propria sa aplicaţie - Smart Coffee Link, disponibilă atât pe dispozitivele
mobile Android cât și iOS, PrimaDonna Elite oferă posibilităţi nelimitate de preparare și personalizare a
cafelei. ”Utilizatorii își pot seta singuri tăria, intensitatea aromei, cantitatea de lapte și temperatura
cafelei”, explică Roxana Dumitru, Directorul de Marketing al De'Longhi România. ”Comunicarea în timp
real, prin intermediul aplicaţiei, le permite iubitorilor de cafea să înveţe reţete noi, dar și să afle cum își pot
curăţa și întreţine espressorul fără efort.”
Pentru că aroma cafelei este cea mai intensă în momentul în care boabele de cafea sunt măcinate,
espressorul superautomat PrimaDonna Elite râșnește exact cantitatea de boabe de care este nevoie pentru
băutura selectată, la o simplă apăsare de buton, și oferă, în câteva secunde, o cafea aromată, pe gustul
utilizatorului.
Aparatul prepară o mare varietate de băuturi, de la espresso la cappuccino, flat white sau latte macchiato,
dar și ciocolată caldă sau ceai, folosind ecranul tactil color, de 4,3 inch, sau aplicaţia de pe telefon sau
tabletă, disponibilă din Google Play și App Store. PrimaDonna Elite este ușor de programat și capabilă să
stocheze preferinţele a nu mai puţin de 6 utilizatori, care pot să își personalizeze și să salveze reţetele pe
bază de cafea după gustul lor.
Sistemul Latte Crema, patentat de De’Longhi, permite prepararea mai rapidă a băuturilor cu lapte și
spumă de lapte, asigurând temperatura optimă pentru fiecare ingredient și densitatea de spumă perfectă.
Carafa termică pentru lapte, cu perete dublu, îl păstrează la temperatura ideală mai mult timp, iar forma ei
ergonomică permite depozitarea ei pe ușa frigiderului, dacă timpul dintre utilizări este mai mare. Aceasta
poate fi curăţată cu ușurinţă, după fiecare utilizare, de altfel, întregul aparat fiind extrem de ușor de
întreţinut.
*
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Espressorul complet automat PrimaDonna Elite Dedica poate fi achiziţionat din magazinele fizice și online
ale marilor retaileri parteneri De'Longhi.
***
Despre marca De'Longhi
De'Longhi este o marcă italienească de tradiţie, înfiinţată în urmă cu peste 100 de ani și devenită Numărul
1 în lume în espressoare†* pentru uz casnic. Sub această marcă, Grupul produce și alte categorii de
electrocasnice

mici:

climatizare,

sisteme

de

încălzire,

aparate

pentru

prepararea

mâncării,

dezumidificatoare etc., iar combinaţia unică de calitate, inovaţie și design a transformat-o într-unul dintre
liderii mondiali din domeniu.
Despre Grupul De'Longhi
În 1902, familia De'Longhi deschidea un mic atelier de fabricare a pieselor industriale. Devenit mai târziu
unul dintre marii producători de calorifere electrice și aparate de aer condiţionat, compania s-a extins
pentru a include aproape orice categorie de aparate electrocasnice mici, de la cele pentru prepararea
cafelei și a alimentelor, la cele pentru îngrijirea locuinţei și a rufelor.
În 2001, compania De'Longhi a achiziţionat producătorul britanic de aparate de preparare a mâncării
Kenwood, extinzându-și oferta de produse din gamă și asigurându-și poziţia de lider în categoria roboţilor
de bucătărie. De'Longhi și-a continuat extinderea și, în 2013, a cumpărat de la Procter & Gamble drepturile
asupra produselor de uz casnic Braun.
Grupul De'Longhi este prezent în peste 40 de ţări și își comercializează produsele în întreaga lume, cu
misiunea de a crea produse inovatoare care să aducă un plus de stil și de confort în fiecare casă.
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