Iepazīstiet
jaunu augstākās klases Eiropas zīmolu!

PRODUKTU KATALOGS

Hestons Blumentāls
Daudzviet uzskatīts par pasaules
ietekmīgāko šefpavāru

4 Luxe kolekcija
Silver Pearl, Royal Champagne,
Blueberry Granita, Sour Cherry,
Salted Liquorice

6 Sajaukšana
the Bakery Boss™ BEM825BAL
the Scraper Mixer™ BEM430SIL

8 Sulu spiešana un blendēšana
the Nutri Juicer™ Pro BJE820BAL
the Nutri Juicer™ Plus BJE520BSS
the Nutri Juicer™ Cold BJE430BSS
the Nutri Juicer™ BJE410CRO
the Juice Fountain™ JE95
the Nutri Juicer™ Compact BJE200SIL
the Citrus Press™ Pro 800CP
the Citrus Press™ BCP600SIL
the Boss To Go™ BPB550BAL
the Boss™ BBL915BAL
the Kinetix® Control™ BBL605BAL
the Kinetix® Twist™ BBL405SIL
the Kinetix® Control™ Glass BBL606BAL
the Kinetix® Smooth™ Glass BBL561SIL

19 Produktu apstrāde
the Kitchen Wizz™Pro 3.7L BFP800BAL
the Kitchen Wizz™ 8 Plus BFP580SIL
the Control Grip All In One™ BSB530WHT

22 Grili, sendviču un vafeļu pannas
the Smart Grill™ Pro BGR840BSS
the Adjusta Grill & Press™ BGR250BSS
the Smart Waffle™ BWM620BSS



25 Olu vārītāji, tvaicētāji un cepeškrāsnis
the One° Precision Poacher™ BEG800SIL
the Steam Zone™ SFS800BSS
the Smart Oven™ Pro BOV820BSS

30 Tējkannas un tēja
the Tea Maker™ BTM800BSS
the Soft Top™ Luxe BKE735BSS, BKE735RCH,
BKE735SCH, BKE735BBG, BKE735SLQ
the Soft Open™ Kettle BKE590BSS
the Crystal™ Clear BKE750CLR
the Compact Kettle™ Pure BKE395
the Compact Kettle™ BKE320BSS
the Smart Kettle™ BKE820, BKE820SH
the Smart Kettle™ Clear BKE840CLR

34 Tosteri
the Toast Select™ Luxe BTA735BSS, BTA735RCH,
BTA735SCH, BTA735BBG, BTA735SLQ
the Smart Toast™ BTA825/45BSS
the Smart Toast™ (Long Slot) BTA830BSS
the Bit More™ BTA720BSS, BTA730BSS

36 Kafija
the Oracle® BES980BSS
the Dual Boiler™ BES920BSS
the Barista Express™ BES870BSS
the Infuser™ BES840BSS
the Duo-Temp™ Pro BES810BSS
the Smart Grinder™ Pro BCG820BSS
the Dose Control™ Pro BCG600SIL

46 Saldējuma un maizes gatavotāji
the Smart Scoop™ BCI600BSS
the Custom Loaf Pro™ BBM800BSS

Īsta bauda ir perfekts grauzdiņš
pat tad, ja maināt maizes tipu.



Iepazīstieties ar Luxe kolekciju
Silver Pearl

Samazina sajaukšanas
laiku līdz 60%*.
Jauda un ātrums dzidrā
stiklā.
the Bakery Boss™

Beidzot ir tosteris, kas saprot
maizi. Izvēlieties maizes tipu,
un laiks tiks automātiski
noregulēts atbilstoši vēlamajam
grauzdēšanas veidam.

BEM825BAL

the Toast Select™ Luxe

JAUNUMS

BTA735BSS
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BTA735RCH | BKE735RCH

Royal Champagne

BTA735BBG | BKE735BBG

Blueberry Granita

BTA735SCH | BKE735SCH

Sour Cherry

Liegi atverams vāks, kas
lēni izlaiž tvaiku.
the Soft Top™ Luxe
BKE735BSS

JAUNUMS

BTA735SLQ | BKE735SLQ

Salted Liquorice



the Bakery Boss™
Jauda un ātrums dzidrā stiklā.
1200 W sevišķi lielas jaudas motors
ļauj viegli apstrādāt biezas mīklas.
Kulšanas lāpstiņa ar skrāpi abās
pusēs notīra pārpalikumu no bļodas
sieniņām, tādējādi jums tas nav
jādara pašiem. Samazina sajaukšanas
laiku līdz 60%*.
* Kulšanas lāpstiņa ar skrāpi izmēģināta sviesta un cukura sakulšanai,
salīdzinot ar standarta BEM825 mikseri.



* Kulšanas lāpstiņa ar skrāpi –
samazina sajaukšanas laiku līdz 60%
• Planetārā sajaukšana nodrošina konditorejas
izstrādājumiem raksturīgo kvalitāti
• Elektroniski regulējami ātrumi un impulsu režīms
• 1200 W motors ar lielu griezes momentu biezu mīklu
apstrādei
• Skaitīšanas un atpakaļskaitīšanas LCD virtuves taimeris
• Šļakatu novēršanas aizsargs ar padeves cauruli
• Liela 4,7 l stikla bļoda, to var lietot mikroviļņu krāsnī
un ievietot trauku mazgājamā mašīnā
• Maza 3,8 l nerūsējoša tērauda bļoda
• Piederumi: mikseris ar skrāpi, plakana kulšanas
lāpstiņa, stiepļu putotājs un mīklas mīcīšanas āķis
• Motora aizsardzības sistēma
• Klusa darbība
BEM825BAL Silver Pearl
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Nerūsējoša
tērauda bļoda

the Scraper Mixer™
Mikseris ar planetārās
sajaukšanas funkciju. Kulšanas
lāpstiņa ar skrāpi abās pusēs
notīra pārpalikumu no bļodas
sieniņām līdz 1300* reizes
minūtē, tādējādi jums tas nav
jādara pašiem.
* Testēts Sage testēšanas laboratorijā, izmantojot 5. ātruma iestatījumu.

* Skrāpis tīra līdz 86% biežāk, salīdzinot ar
KitchenAid Tilt-Head FlexEdge kulšanas lāpstiņu
• Planetārā sajaukšana nodrošina konditorejas
izstrādājumiem raksturīgo kvalitāti
• Komplektā iekļauta kulšanas lāpstiņa ar skrāpi,
mīklas mīcīšanas āķis, stiepļu putotājs un lieta
kulšanas lāpstiņa
• 6 ātrumu elektroniskā regulēšana
• Lieljaudas metāla zobrati
• Ekscentra kulšanas lāpstiņa ļauj sajaukšanas laikā
vienkārši pievienot sastāvdaļas
• 4,7 l nerūsējoša tērauda sajaukšanas bļoda
• 12 mēnešu remonta garantija
• 5 gadu motora garantija
BEM430SIL

JAUNUMS
Piederumi nopērkami
atsevišķi.
the Freeze & Mix™

BIA500



Sulu spiešana
un
blendēšana



Tikai Sage® ierīcēm ir Nutri Disc™.
Izspiež vairāk sulas un pārnes siltumu
mazāk par 1,5°C, salīdzinājumā ar
dažām citām sulu spiedēm. Saglabā
līdz 20% vairāk uzturvielu no tāda
paša augļu un dārzeņu daudzuma†.

Tikai Sage® sulu spiedēm ir
Froojie® disks.*
Pārstrādā biezenī mīkstus augļus
un sajauc ar svaigu sulu, lai
pagatavotu 100% svaigu augļu
Froojies®.

Sage® Nutri Juicer
Sulas un uzturvielu iznākums†
Siltumpāreja

Temperatūras
maiņa

Āboli

1.4 °C

Burkāni

1.5 °C

Selerijas

1.3 °C

Vidēji

1.4 °C

Vitamīnu pāreja
(no augļa sulā)

%
iznākums

C vitamīns

60.3 %

B1 vitamīns

51.8 %

Folāti

50.2 %

Alfa karotīns

98.2 %

Beta karotīns

97.7 %

Dzelzs

69.0 %

Magnijs

55.2 %

Kālijs

73.4 %

Vidēji

69.5 %

† Neatkarīgi testējušas Austrālijas valdības laboratorijas (2003.
g./2011. g.), salīdzinot ar konkurenta centrbēdzes sulu spiedi.
Testēts, izmantojot lielu ātrumu.
* Izmantojot Sage patentēto sulu spiešanas sistēmu, tā iegūst
līdz 20% vairāk vitamīnu un minerālvielu*, salīdzinot ar citām
sulu spiedēm (skat. Austrālijas Nacionālais metroloģijas
institūts, (2003. g., 2011. g.). ** Lai uzzinātu vairāk par sulu
spiešanu, apmeklējiet www.juicingscience.co.uk

* Izvēlētajiem modeļiem



the Nutri Juicer™ Pro
Regulējama ātruma Nutri Disc™
cietu augļu apstrādei un Froojie™
disks mīkstu augļu apstrādei.
Sajauciet, lai pagatavotu 100%
augļu sulas smūtijus.

*
*
*
•
•

Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
Froojie® disks mīkstu augļu apstrādei
84 mm sevišķi plata padeves caurule
Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
Regulējami 5 ātrumi, lai spiestu sulu no cietiem un
mīkstiem produktiem, kā arī zaļumiem.
• Lieljaudas darbībai paredzēts liets korpuss,
nerūsējoša tērauda sulas uztvērējs un padeves
caurule
• Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1500 W
BJE820BAL

JAUNUMS
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the Nutri Juicer™ Plus

Sulu spiede ar lielāku padeves cauruli
un mīksto augļu apstrādes disku.
*
*
*
•
•

Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
Froojie® disks mīkstu augļu apstrādei
84 mm sevišķi plata padeves caurule
Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
Regulējami 5 ātrumi, lai spiestu sulu no cietiem,
mīkstiem un lapu produktiem
• LCD displejs
• Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1300 W
BJE520BSS

the Nutri Juicer™ Cold

Sulu spiede ar Cold Spin Technology™*
un sevišķi liela izmēra krūzi.
*
*
*
•
•
•

Sevišķi liela 2 litru tilpuma krūze
Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
84 mm sevišķi plata padeves caurule
Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1250 W
BJE430SIL
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the Nutri Juicer™

Sulu spiede ar lielāku padeves cauruli
lielāku augļu apstrādei.
*
*
•
•
•
•

Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
84 mm sevišķi plata padeves caurule
Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
Pulēta hroma korpuss
Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1200 W
BJE410CRO
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the Juice Fountain™

No augļa iegūst vairāk uzturvielu.
*
•
•
•

Nutri-disc ļauj iegūt līdz 40% vairāk uzturvielu
Siltumpāreja mazāk par 2,5°C
Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
Liela 75 mm padeves caurule – ļauj izspiest sulu no
veseliem augļiem un dārzeņiem.
• Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas,
mazāk pārtraukumu
• 1200 W
JE95

the Nutri Juicer™ Compact

Sulu spiede ar iebūvētu
biezumu tvertni.

* Liela 75 mm padeves caurule
* Nutri-Disc™ – vairāk vitamīnu un minerālvielu
• Vidējā siltumpāreja mazāk par 1°C
• Kompakts korpuss ar mazāku pamatnes virsmu
• Iebūvēta biezumu tvertne
• 900 W motors
BJE200SIL
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the Citrus Press™ Pro

Citrusaugļu spiede ar patentētu
konusu izmantošanai ar visu izmēru
citrusaugļiem.
• Sulas spiešanas konuss ir piemērots visiem
citrusaugļu izmēriem no laima līdz greipfrūtam
• Viedi izstrādātā svira pareizā leņķī notur jebkuru
citrusaugļu tipu
• Izturīgs lieta nerūsējoša tērauda sulas spiešanas
konuss
• Lieljaudas darbībai paredzēts liets komerciāla tipa
korpuss
• Iestatāms snīpis, lai novērstu sulas pilēšanu
• Viegli tīrāms korpuss – detaļas var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā
800CP

the Citrus Press™

Citrusaugļu sulu spiede ar visiem
citrusaugļu izmēriem piemērotu sulas
spiešanas konusu.
• Ribains konuss izspiež sulu no vismazākajiem
laimiem līdz vislielākajiem greipfrūtiem bez
nepieciešamības mainīt konusu
• Kupols nodrošina satveri un vienmērīgu spiedienu,
lai maksimāli izspiestu sulu
• Bisfenolu A nesaturošs sulas spiešanas konuss
• Nerūsējoša tērauda biezumu filtrs
• Vienkārša darbināšana ar vienu roku
• Iestatāms snīpis, lai novērstu sulas pilēšanu
BCP600SIL

JAUNUMS
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Smalki sasmalcina veselus
augļus un dārzeņus,
riekstus un zaļumus.
Kafijas krūze bez
neērtajām skavām vai
vītnēm ļauj labāk baudīt
dzērienu.
the Boss To Go™

Viendabīgāki smūtiji
no ērtākas krūzes.
14

* Ļoti smalki smalcinošie Kinetix™ asmeņi
rada līdz 42% smalkākas daļiņas*
* Viendabīgāki smūtiji no ērtākas krūzes
* Lieljaudas 1000 W motors
• Bisfenolu A nesaturošas Tritan® termokrūzes
• Izturīga lietā metāla pamatne
• 2 lielas 500 ml termokrūzes un ceļošanas
vāciņi
• Motora pārslodzes novēršanas funkcija
• 2 gadu garantija
• Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
BPB550BAL

JAUNUMS

Ierīču zinātne un
recepšu grāmata

* Nutri Ninja darbojās “Ultra Blend” iestatījumā
(60 sekundes), NutriBullet un Sage darbojās
60 sekundes. Sidnejas universitātē veiktā
daļiņu izmēra lāzeranalīze, izmantojot lapu
kāpostus (keilu) un ūdeni. 2015. gada jūnijā
NutriBullet NBR-1207M un Nutri Ninja BL480
tika izmēģināti salīdzinājumā ar Sage Boss To
Go™. Iespējams, Sage Boss To Go™ nesniegs
smalkāku rezultātu, salīdzinot ar visiem tirgū
pieejamajiem personālajiem blenderiem, vai tad,
kad lietojat dažādus sastāvdaļu tipus. Rezultāti
atšķirsies atkarībā no blendēšanas laika un citiem
mainīgajiem apstākļiem. Sīkāku informāciju skatiet
tīmekļa vietnē.

Laipni lūgti
džungļos!

Piederumi
nopērkami atsevišķi.

the Boss To Go™
blendēšanas
krūze

the Boss To Go™
krūžu
komplekts

BPB001

BPB002

the Boss To Go™
malšanas un
smalcināšanas
tvertne
BPB003
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the Boss™
Smalki sasmalcina
burtiski jebkādu
sastāvdaļu kombināciju,
palielinot absorbciju
un radot ievērojami
viendabīgākas
konsistences sajūtu.
Varat pagatavot jebko
no zaļajiem smūtijiem
līdz karstām zupām,
no sorbetiem līdz
biezeņiem, no riekstu
sviesta līdz miltiem.
Vienas komandas
funkcijas. Minimāla
iejaukšanās.
Pilnīga vadība.
* ProKinetix™ asmeņu un trauka sistēma
* 5 ieprogrammētas vienas komandas
programmas
* Zaļā smūtija funkcija
* Saldēta deserta funkcija
* Zupas funkcija, no aukstas līdz karstai
6 minūšu laikā
• Manuāla ātrumu regulēšana ar 12
iestatījumiem no STIR līdz MILL
• Lieljaudas 2200 W motors ar lielu griezes
momentu
• Liela LCD saskarne
• Par 50% mazākas daļiņas*
• Liela 2,0 l tritāna krūze
(nesatur bisfenolu A)
• Augstas veiktspējas vāciņš nodrošina
ventilāciju
• Izturīga lieta pamatne
• Krūzes daļas var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā
• Piederumi: Saldēta deserta stampa un
skrāpja lāpstiņa
BBL915BAL
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Ne tikai smūtiju blendēšana.

Veselīgi
zaļie smūtiji

Dabīgi
riekstu sviesti

Viendabīgāki
smūtiji

Biezas
mērces

Brīnišķīgi
saldēti deserti

Riekstu un
sojas piens

Lieliski
kokteiļi

Krēmīgas
dipmērces

Pikantas
mērces

Blendētas un
vārītas zupas

Smalki malti
milti

Svaigi saberztas
garšvielas

50%
Līdz

mazākas daļiņas*

* Sage veiktā testēšana
salīdzināšanai ar
BBL800, izmantojot
tomātus un zemenes.
Daļiņu izmēra laukums
procentuāli no kopējā
laukuma.

Boss™ ir vienīgais
liela darbības ātruma
superblenderis, kas izmanto
ProKinetix™ ielokošu
kustību, lai iegūtu smalkākas
daļiņas un ievērojamāki
viendabīgāku konsistenci.
Smalki sasmalcina dažādas
svaigas, veselas sastāvdaļas,
pagatavojot jebko, sākot
no zaļajiem smūtijiem līdz
karstām zupām, riekstu
sviestam utt.

Iekļauta ierīču zinātnes un recepšu grāmata
ar Hestona Blūmentāla priekšvārdu
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Kinetix® asmeņu
un trauka sistēma

Kinetix® asmeņu
un trauka sistēma

Kunkuļi pazūd
kā nebijuši!

Centrālie asmeņi sasmalcina
un sakapā produktus, lai iegūtu
samtainus kokteiļus.
Sulas spiešanas trauka formai
pieguļoši asmeņi sakuļ un piesātina
ar gaisu, lai iegūtu krēmīgākus
smūtijus.
the Kinetix® Control™

Blenderis ar 7 vadības
iestatījumiem un taimeri.

Blenderis ar citrusaugļu
sulas spiešanas konusu,
lai spiestu sulu tieši sulas
krūzē.

* Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
• Elektroniski regulējami 5 ātrumi
un impulsu režīms
• Ieprogrammētas smūtiju un ledus
sasmalcināšanas funkcijas
• Lieljaudas 1200 W motors
• Digitālais taimeris nodrošina
nevainojamu kontroli
• Ķirurģiskas klases zobaini ledus
smalcināšanas asmeņi
• Liela 1,5 l triecienizturīga tritāna
krūze (nesatur bisfenolu A)
• Izturīga lieta pamatne
• Krūzes daļas var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā

* Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
* Ar citrusaugļu sulas spiešanas
konusu
• Ledus smalcināšanas asmeņi
• Vienas komandas SMOOTHIE
funkcija
• Elektroniskā 4 ātrumu vadība
• Lieljaudas 1000 W motors
• Krūzes daļas var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā
• Tritāna krūzes daļas nesatur
bisfenolu A

BBL605BAL

BBL405SIL

the Kinetix®
Control™ Glass

the Kinetix®
Smooth™ Glass

Blenderis ar 7 vadības
iestatījumiem un taimeri.

Blenderis ar vienas
komandas smūtija funkciju.

*
*
•
•

* Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
• Elektroniskā 4 ātrumu vadība
• Lieljaudas 1000 W motors
• 1,5 l borosilikāta stikla krūze
• Izgaismoti taustiņi

•
•
•
•

Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
1,5 l borosilikāta stikla krūze
LCD taimeris
Ieprogrammēti ledus sasmalcināšanas
un smūtija iestatījumi
Elektroniskā 5 ātrumu vadība
Izgaismoti taustiņi
Izturīga lietā metāla pamatne
Lieljaudas 1200 W motors

BBL606BAL

JAUNUMS
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the Kinetix ® Twist™

BBL561SIL

JAUNUMS

the Kitchen Wizz™ Pro 3.7L
Virtuves kombains ar platu padeves cauruli nodrošina
sevišķi smalku sagriešanu dažāda biezuma šķēlēs.
Motora ar lielu griezes momentu, izturīgas nerūsējoša
tērauda vārpstas un augstas veiktspējas nerūsējoša
tērauda griešanas virsmu kombinācija.
Niecīga vibrācija, maksimāla precizitāte, garantēta
pastāvība.
Tam nav līdzīgu!

* Sagriešana regulējama biezuma šķēlēs
(24 iestatījumi no 0,3 mm līdz 8,0 mm)
* 4 virzienu asmens nodrošina
vienmērīgu apstrādi no augšas līdz
apakšai
• 13 cm plata padeves caurule ļauj
pagatavot lielākas šķēles
• Diski sagriešanai skaidiņās, salmiņos,
rupjai vai smalkai smalcināšanai un
putošanai
• 3,7 litru ietilpība
• 2,5 litru šķidruma ietilpība
• 2000 W maksimumjauda
• Tiešās piedziņas indukcijas motors
• Mazs apstrādes trauks un asmens
• Triecienizturīgs trauks
(nesatur bisfenolu A)
• Mīklas mīcīšanas asmens
• Disku un piederumu uzglabāšanas
tvertne
BFP800BAL

JAUNUMS

2013. gadā
visvairāk
neatkarīgo
testēšanas
virtuvju atzina
Kitchen Wizz
par vislabāko
virtuves
kombainu.*

* Līdz 2013. gada 31.
decembrim atzīts par
vislabāko četru ASV,
Kanādas un Apvienotās
Karalistes vadošo
testēšanas virtuvju
ziņojumos, kā arī Austrālijas
neatkarīgās laboratorijas
vērtējumā. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, meklējiet “Sage
Kitchen Wizz™ Pro virtuves
kombaina testēšana”.
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the Kitchen Wizz™ 8 Plus
Virtuves kombains ar precīzu apstrādi
un blendēšanu, izmantojot Kinetix®
tehnoloģiju.

• Precīza apstrāde un kinētiska blendēšana
• Sausā smalcināšanas ietilpība
11 tases (2,75 l)
• Šķidruma ietilpība 8 tases (2 l)
• 24 iestatījumi dažāda biezuma šķēļu
griešanai no papīra plānām (0,3 mm) līdz
biezām (8,0 mm)
• Dažādus izmērus nodrošina
divas padeves caurules –
platā 7 cm un mazā 4 cm caurule.
• 1000 W motors ļauj vienkārši veikt
lieljaudas darbības
• Kinetix blenderis sasmalcina un sakapā
ledus gabalus, pagatavojot samtainus
kokteiļus, vai sakuļ un bagātina ar gaisu
krēmīgākus smūtijus
• Mīklas mīcīšanas asmens ļauj viegli
samaisīt un mīcīt mājās pagatavojamās
picas vai maizes mīklu
• Uzglabāšanas tvertne ļauj droši uzglabāt
visus asmeņus
• Četri asi smalcināšanas asmeņi uzlabo
konsistenci, apstrādājot lielāku gaļas un
dārzeņu daudzumu
BFP580SIL

JAUNUMS
Nomizo 6 - 7 kartupeļus

30 sekundēs
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the Control Grip All In One™
Šķēlēšanas, blendēšanas, saspiešanas
un apstrādes ierīce ar vadības rokturi.
Regulējams šķēlēšanas disks

18 precīza biezuma šķēlēšanas iestatījumi ļauj
vienmērīgi nogriezt no 0,5 mm līdz 6,0 mm
biezas šķēles.

Blendēšana ar iesūkšanas efekta novēršanu
Saglabājiet kontroli pār maisījumu, līdz 80%
samazinot iesūkšanas efektu, salīdzinot ar citiem
rokas mikseriem.

Regulējama saspiešana

Pagrieziet regulējamo galvu, lai iegūtu smalku,
vidēju vai rupju biezeņa tekstūru. Lieliski
piemērots zīdaiņu pārtikas pagatavošanai mājās.

* Vadības satvere ar iesūkšanas
novēršanas funkciju blendēšanai
• 24 cm garš nerūsējoša tērauda kāts
blendēšanai dziļos katlos
• Nerūsējoša tērauda asmeņi ledus
sakapāšanai
• Liela 1,6 l apstrādes bļoda
• Mikroskopiski roboti S-Blade™ asmeņi
• Sagriešana regulējama biezuma šķēlēs (18
iestatījumi no 0,5 mm līdz 6 mm)
• Reversīvs smalcināšanas disks smalkai un
rupjai smalcināšanai
• Caurspīdīgs apstrādes bļodas vāks ar
noņemamu reduktoru
• Regulējams saspiešanas kāts – krēmīgam,
viendabīgam vai teksturētam biezenim
• Piestiprināms putotājs
• 700 W motors
BSB530WHT

JAUNUMS

Mikroskopiski roboti S-Blade™ asmeņi

Samazina smalkas, vienmērīgas sasmalcināšanas
laiku.
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the Smart Grill™ Pro
Integrēta zonde, kas nosaka,
kad gaļa vai zivs ir gatava
un atliekama nostāvēties.
Iebūvētie elementi un elektroniskais termostats
saglabā spēcīgu cepšanas karstumu
pat biezākajos gabalos.

* Element IQ™ nodrošina pastāvīgu
spēcīgu karstumu
* Vieda produktu izvēlne ar integrētu
zondi un nostāvēšanās indikatoru
• Izņemamas gludas un ribainas plātnes
ar iebūvētiem elementiem nodrošina
vienkāršu tīrīšanu
• Regulējams augstums un slīpums
• Elektroniski regulējama temperatūra
• BBQ režīmā atverams plakans
• Perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošs,
ar titānu pastiprināts Quantanium™
pretpiedeguma pārklājums
• Izņemama noteces tvertne
• 2400 W jauda nodrošina ātru
uzkarsēšanu un cepšanu augstā
temperatūrā
BGR840BSS

JAUNUMS

Atverams BBQ režīmā
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the Adjusta Grill & Press™
Regulējams slīpums
Līdzena grilēšanas virsma, lai olas un sendviči atrastos
paredzētajā vietā.
Slīpas plātnes tauku notecināšanai, lai nodrošinātu
veselīgāku gatavošanu.

Augstuma regulēšana
Lai regulētu spiedienu uz smalkiem pārtikas
produktiem, vai turētu augšējo plati atvērtu,
piemēram, siera kausēšanai.

*
*
•
•
•
•
•
•
•

Regulējams augstums
Regulējams slīpums
Regulējama temperatūra
Peldoša augšējā plātne ar
šarnīrsavienojumu
Slīpas grila plātnes samazina tauku
daudzumu
Plakana apakšējā plātne un ribaina
augšējā plātne
Izturīgs pretpiedeguma pārklājums
Izņemama noteces tvertne
2200 W jauda nodrošina cepšanu lielā
karstumā

BGR250BSS

JAUNUMS
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the Smart Waffle™
Plats padziļinājums
visapkārt plātnei uztver
un izcep pāri pārplūdušos
produktus, nodrošinot
vienkāršu tīrīšanu.

* Plats padziļinājums visapkārt plātnei uztver un
izcep pāri pārplūdušos produktus
* Waffle IQ™ automātiski aprēķina pareizu
cepšanas laiku, kamēr tiek pievienota mīkla
• 2 lielas beļģu vafeles
• Beļģu, klasisko, šokolādes, paniņu vafeļu un
pielāgoto iestatījumu režīmi
• Apcepšanas pakāpes regulēšanas disks ar 12 krāsu
iestatījumiem
• Thermal Pro™ optimizētā siltuma sadale
• Laika automātiskā atpakaļskaitīšana pēc vāka
aizvēršanas
• A Bit More™ taustiņš
• Perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošas,
nepiedegošas lieta alumīnija cepšanas plātnes
nodrošina labāku siltuma saglabāšanu
• Komplektā iekļauts bisfenolu A nesaturošs
mērkausiņš
BWM620BSS

JAUNUMS
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the One° Precision Poacher™
Izmantojot precīzas temperatūras
noteikšanas zondi, varat neraizēties
par olu pareizu izvārīšanu.
Vienmēr lieliskas olas ar jebkādu
tekstūru.

* Vienkārši izvēlieties olu tipu un tekstūru
* Tvaicēšanas, vārīšanas bez čaumalas, sakulšanas,
Sous Vide vai Eggspert metodes
• Zonde ļauj precīzi noteikt temperatūru
• Aizturētais sākums
• 2,5 l perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošs, katls ar
pretpiedeguma pārklājumu
• Komplektā iekļauta tvertne un ierīcē var ievietot līdz
6 olām
• Olas augšdaļas čaumalas noņēmējs
• Iepazīstiet citus ēdienus, eksperimentējot ar
temperatūru un gatavošanas laiku.
BEG800SIL

Olu vārīšana jūsu gaumē un vārīšana
bez čaumalas
Vienkārši izvēlieties olas tipu un tekstūru, lai
vienmēr iegūtu lieliski tvaicētas, vārītas bez
čaumalas, vienkārši vārītas olas vai olu kulteni.
Iegūstiet pastāvīgu krēmīgu konsistenci, izmantojot
Sous Vide vai Eggspert™ metodes ar precīzu
temperatūras regulēšanu. Iepazīstiet dažādus ēdienus,
eksperimentējot ar temperatūru un gatavošanas laiku.

Tvaicētas

Eggspert™

Sous Vide

Vārītas bez
čaumalas

Sakultas

Vārītas sviestā
bez čaumalas

JAUNUMS
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the Steam Zone™
Lieljaudas tvaicēšana vienā slānī, izmantojot atsevišķas zonas.
Lietojiet 40 cm tvaicēšanas tvertni, lai tvaicētu lielus produktus,
piemēram, veselu zivi, vai 18 cm tvaicēšanas grozus ar
atsevišķām gatavošanas zonām, lai dažādas sastāvdaļas būtu
gatavas vienlaikus.
Apvieno bisfenolu A nesaturošo daļu un visu nerūsējošā tērauda
gatavošanas virsmu tīrību.
Jaudīgs 2200 W motors un ātras darbināšanas sākšanas funkcija
nodrošina produktu vienmērīgu un ātru gatavošanu.
Viedāka, tīrāka, ātrāka gatavošana.
• Nesatur bisfenolu A
• Viena līmeņa tvaicēšanas zona
• 40 cm gatavošanas tvertne lielu produktu,
piemēram, veselas zivs tvaicēšanai
• 18 cm gatavošanas grozi ar atsevišķām
gatavošanas zonām
• Vairākas gatavošanas zonas
• Ātrā sākšana
• Sinhrona gatavošanas pabeigšana
tvaicēšanas grozos
• Automātiskā siltuma saglabāšana
• 2200 W
SFS800BSS

JAUNUMS
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the Smart Oven™ Pro

* Element IQ™ vada sildelementus
atbilstoši jebkādam gatavotajam ēdienam
• 10 iepriekšiestatītas gatavošanas funkcijas,
ieskaitot lēno gatavošanu
• Lēnā gatavošana zemā un augstā
temperatūrā ar siltuma saglabāšanas funkciju
• Konvekcijas ventilators nodrošina ātru un
vienmērīgu gatavošanu
• 21 l ietilpība
• Nomaināma cepeškrāsns nodalījuma spuldze
• Grauzdē līdz sešām maizes šķēlēm

Cepeškrāsns, kas padod siltumu
vajadzīgajā vietā un laikā.
Pirmā cepeškrāsns ar Element IQ®,
kas vada sildelementus atbilstoši
jebkādam gatavotajam ēdienam.

BOV820BSS

JAUNUMS

Pasaulē visvairāk
godalgotās kompaktās
cepeškrāsnis*
* Viedo cepeškrāšņu klāstā
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Nr.

rEItings

No divām neatkarīgām
ASV testēšanas laboratorijām

Vairāk nekā 3,000
5 zvaigžņu
novērtējumu**
**Amazon, Product Review,
brevilleusa.com

Pizza (pica) – spēcīga karsēšana
no apakšas nodrošina kraukšķīgu
garozu, savukārt augšējie sildelementi
nevainojami izkausē sieru.

Bake (konditorejas izstrādājumu
cepšana) – labi sabalansēts karstums
nodrošina mīklas lielisku pacelšanos un
vienmērīgu brūnu garozu.

Roast (gaļas cepšana)– optimizēta
karsēšana un regulāra konvekcija
nodrošina nodrošina zeltaini brūnu ādu
un sulīgu maigu iekšpusi.

Slow Cook (lēna gatavošana) – saglabā
stabilu karsēšanu zemā temperatūrā,
lai ēdiens kļūtu maigs un iegūtu
daudzveidīgu garšu, līdz 72 stundām
gatavojot LOW režīmā.
29

Tējkannas
un tēja
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the Tea Maker™
Stikla tējkanna, kas zina jūsu
iecienītajai tējai nepieciešamo
pareizo temperatūru un
ievilkšanās laiku.
Pēc tam to pagatavo.

* 6 temperatūras un pagatavošanas
iestatījumi
• Nerūsējoša tērauda tējas groziņš ar
automātiskas pacelšanas un nolaišanas
funkcijām
• 3 tējas stipruma pakāpes – maiga, vidēja
un stipra
• Divu funkciju 1,5 l tējkanna
• Vācu SCHOTT stikls
• Automātiskā sākšana – iestatiet un
aizmirstiet
• 60 minūšu siltuma saglabāšanas funkcija
BTM800BSS

Tīrīšanas piederumi
ir nopērkami atsevišķi.
the Tea Maker Cleaner™

BTC410
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Tikai Sage
modeļiem ir liegi
atverami vāki.
Lēni atverami vāki,
kas izlaiž tvaiku un
novērš karsta ūdens
izšļakstīšanos.
* Izvēlētajiem modeļiem

the Soft Top™ Luxe

the Soft Open™ Kettle

Tējkanna ar platu piekļuves
vāku vienkāršai tīrīšanai.

Tējkanna ar platu piekļuves
vāku vienkāršai tīrīšanai.

* Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu
skatlodziņu
• Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa
skatlodziņi
• Pulēts nerūsējošs tērauds ar hroma piedevu
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• Nesatur bisfenolu A
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W

* Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu
skatlodziņu
• Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa
skatlodziņi
• Pulēts nerūsējošs tērauds
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W

BKE735BSS Silver
BKE735RCH Royal Champagne
BKE735SCH Sour Cherry
BKE735BBG Blueberry Granita
BKE735SLQ Salted Liquorice

BKE590BSS

JAUNUMS

the Crystal™ Clear

the Compact Kettle™ Pure

the Compact Kettle™

1,7 litru SCHOTT stikla
tējkanna ar liegi atveramu vāku.

Tējkanna, kas vislabāk
izmanto mazu telpu.

Tējkanna, kas vislabāk
izmanto mazu telpu.

* Vācu SCHOTT stikls
* Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu
skatlodziņu
• Nesatur bisfenolu A
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W

* Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu
skatlodziņu
* Nesatur bisfenolu A
• Vācu SCHOTT stikls
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• 1 l/4 tasīšu ietilpība
• 2400 W

* Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu
skatlodziņu
* Nesatur bisfenolu A
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• 1 l/4 tasīšu ietilpība
• 2400 W

BKE750CLR

BKE395

JAUNUMS
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BKE320BSS

Regulējama
temperatūra

Tējkanna, kas zina jūsu
iecienītajai tējai nepieciešamo
pareizo temperatūru.
* Izvēlētajiem modeļiem

Sage ierīču
komponenti nesatur
bisfenolu A.

Laboratorijas testi parāda,
ka šajā tējkannā uzvārītajam
ūdenim, kas nesatur bisfenolu A,
tā koncentrācija būs viena daļiņa
uz miljonu.
* Izvēlētajiem modeļiem

the Smart Kettle™

Tējkanna, kas zina tējai ideālo
temperatūru.
* 5 temperatūras iestatījumi dažādiem
tējas tipiem
* Liegi atverams vāks lēni izlaiž tvaiku un
novērš ūdens šļakstīšanos
• Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa
skatlodziņi
• Pulēts nerūsējošs tērauds
• Siltuma saglabāšanas funkcija – 20
minūtes
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W
BKE820BSS
BKE820SH Sherbet

the Smart Kettle™ Clear

Tējkanna ar 5 temperatūras
iestatījumiem un
liegi atveramu vāku.
* 5 temperatūras iestatījumi dažādiem
tējas tipiem
* Liegi atverams vāks lēni izlaiž tvaiku
un novērš ūdens šļakstīšanos
• Vācu SCHOTT stikls
• Siltuma saglabāšanas funkcija – 20 minūtes
• Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība
pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
• 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
• 2400 W
BKE840CLR

JAUNUMS
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the Toast Select™ Luxe

2 šķēļu tosteris ar grauzdēšanas
gaitas indikatoru.
* ‘Bread Select’
* ‘A Bit More’™, atkārtota uzkarsēšana
• ‘Bread Select’ vadības ritenis ietver: White
(baltmaize), Fruit (augļu maize), Brown
(rupjmaize), Grain (graudu maize), Rye (rudzu
maize), Crumpet (apaļmaizīte)
• Pulēts nerūsējošs tērauds ar hroma piedevu
• Sevišķi plati un dziļi nodalījumi
• Grauzdēšanas gaitas LED indikators
• Izņemama drupatu tvertne
BTA735BSS Silver
BTA735RCH Royal Champagne
BTA735SCH Sour Cherry
BTA735BBG Blueberry Granita
BTA735SLQ Salted Liquorice

JAUNUMS
the Smart Toast™

Ideāls tosteris – ar vienu
komandu var paveikt visu.
* “A Bit More”™
* Motorizēts “A Quick Look”™
* “Fruit Loaf”™ iestatījums
• Apaļmaizīšu iestatījums
• Sevišķi plati un dziļi nodalījumi
• Vieda automātiska nolaišana ar vienu
komandu
• Grauzdēšanas gaitas LED indikators
• Viengabalains lieta metāla korpuss
• Izņemama drupatu tvertne
BTA825/45BSS

JAUNUMS

Tikai Sage® modeļiem ir “A Quick Look”™
“A Bit More”™ un “Fruit Loaf”™
Automātiskie iestatījumi ļauj neraizēties par
dažādu maizes veidu grauzdēšanas laiku.
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the Smart Toast™
(Long Slot)

Ideāls tosteris – ar vienu
komandu var paveikt visu.
* “Fruit Loaf”™ iestatījums
* “A Bit More”™
* Motorizēts “A Quick Look”™
• Lielām šķēlēm paredzēti sevišķi gari
nodalījumi
• Apaļmaizīšu iestatījums
• Sevišķi plati un dziļi nodalījumi
• Vieda automātiska nolaišana ar vienu
komandu
• Grauzdēšanas gaitas LED indikators
• Viengabalains lieta metāla korpuss
• Izņemama drupatu tvertne
BTA830BSS

JAUNUMS
the 'Bit More™

Tosteris, kas nepieļauj
grauzdiņa piedegšanu.
* “Fruit Loaf”™ iestatījumi
* “A Bit More”™
* Manuāls “A Quick Look”™
• Apaļmaizīšu/saldēto maizīšu iestatījums
• Sevišķi gari, plati un dziļi nodalījumi
• Grauzdēšanas gaitas LED indikators
• Pilnībā nerūsējoša tērauda korpuss
• Izņemama drupatu tvertne
BTA730BSS
BTA720BSS

JAUNUMS
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“Pastāvīga pasaules līmeņa kafijas pagatavošana
mājās nozīmēja gadiem ilgu mācīšanos, kā arī daudz
mēģinājumu un kļūdu. Tā tas bija līdz šodienai…”
Oracle ir pirmā ierīce, kas vienkārši apvieno vienkāršu automātisko darbību
ar vislabāko manuālo modeļu precizitāti. Atliek tikai apgūt Latté mākslu…

36
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* Automātiski iegūst Zelta standarta
četrus elementus
* Automātiska malšana, devas noteikšana
un presēšana, izmantojot integrētas
dzirnaviņas ar koniskiem malšanas
diskiem (280 g)
• Automātiska/manuāla piena temperatūras
un tekstūras regulēšana
• Duāli nerūsējoša tērauda boileri
• Vienlaikus ekstrakcija un tekstūras iegūšana
• PID vadība nodrošina ekstrakcijas
temperatūru līdz +/-1°C precizitātei
• Zema spiediena sākotnējā uzliešana
• Spiediena drošinātājvārsts (OPV) ierobežo
maksimālo ekstrakcijas spiedienu līdz 9
bāriem
• Uzkarsēta darba grupa nodrošina stabilu
temperatūru no tvertnes līdz tasei
BES980BSS

Zelta standarts*
Tikai Sage modeļu
mājas espresso
pagatavošana atbilst
Zelta standartam.

Espresso automāti

* Izvēlētajiem modeļiem

Komerciāls augstākās klases

®

Spiediens
Tvaiks
Temperatūra
				

Sākotnējā
uzliešana

the Oracle®
the Dual Boiler™
Komerciāls parastās klases
Sadzīves automātiskais
Sadzīves manuālais
* Seksons Raits (Saxon Wright) – Baristu pasaules čempionāta sertificēts tiesnesis
† Pamatojas uz Sage® 2013. gadā veiktajiem testiem.

93°C

130°C

1. Automātiska malšana
un presēšana.

2. Precīza automātiska
espresso ekstrakcija.

3. Automātiska mikroputiņu
tekstūras iegūšana.

Integrētas dzirnaviņas ar koniskiem
malšanas diskiem automātiski samaļ,
nosaka devu un presē 22 gramus
kafijas. Darbojas tāpat kā komerciālā
ierīce, taču daudz vienkāršāk.

Izmantojot digitālo temperatūras
regulēšanu (PID), duālie nerūsējoša
tērauda boileri un uzkarsēta darba
grupa automātiski padod pareizas
temperatūras ūdeni, lai ekstrakcijā
maksimāli atklātu garšas potenciālu.

Ar speciālu boileri darbināma tvaika
automātiskās padeves caurulīte
izveido piena tekstūru atbilstoši jūsu
gaumei, pēc tam automātiski iztīrās.
Baristas kvalitātes mikroputiņas
akcentē kafijas garšu un ir būtiskas
latté mākslas radīšanā.
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the Oracle®
Dual Boiler™ ar automātisko malšanas,
presēšanas un piena tekstūras iegūšanas funkciju.
Automātiskais espresso kafijas automāts
pats ir barista, tādēļ jums nav jāpilda tā funkcijas.
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the Dual Boiler™
Pasaulē pirmais sadzīves espresso automāts,
kas atbilst Zelta standartam.
Baristas kvalitātes kafejnīcas kafija. Tā ir precīzas
darbības ierīce, kas ir paredzēta tam, kurš vēlas
pilnībā kontrolēt procesu no pupiņas līdz tasei.

1. Precīza un atkārtojama
ekstrakcija.
Duāli nerūsējoša tērauda boileri
un uzkarsēta darba grupa, ko
kontrolē mūsu digitālā temperatūras
regulēšanas tehnoloģija (PID). Padod
precīzas temperatūras ūdeni (+/-1°C),
novēršot temperatūras sērfošanu*, lai
iegūtu nemainīgu espresso kvalitāti
ikvienā porcijā.
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• Spiediena drošinātājvārsts (OPV)
ierobežo maksimālo ekstrakcijas
spiedienu līdz 9 bāriem
• Lietotāja atkaļķojami boileri
• Itālijā ražots 15 bāru sūknis
• Integrēta magnētiska prese
• LCD saskarne ar fona apgaismojumu
• 2200 W
BES920BSS

2. Tvaiks pēc pieprasījuma.

3. Baristas izvēle.

Ar speciālu tvaika boileri darbinātā
tvaika padeves caurulīte komerciālās
ierīcēs uzreiz nodrošina mikroputiņu
tekstūru, akcentē kafijas garšu un ir
būtiska latté mākslas radīšanā.

“24,5 punkti no 25.
Neticami labs.”
Kreigs Saimons (Craig Simon).
Austrālijas baristu čempions.

Tā ir baristas mājas espresso izvēle.

* Temperatūras sērfošana. Ūdens palaide caur viena karsēšanas avota espresso automāta darba grupu, mēģinot
iegūt pareizu ekstrakcijas temperatūru.

the Barista Express™
Baristas kvalitātes kafejnīcas kvalitāte,
viss nepieciešamais kompaktā izmērā.

• Spiediena manometrs palīdz nodrošināt
optimālu kafijas ekstrakciju
• Itālijā ražots 15 bāru sūknis
• Integrēta magnētiska prese
• Īpašs karstā ūdens krāns
• 1850 W
BES870BSS

1. Malšana ar devas noteikšanu.

2. Precīza espresso ekstrakcija.

Integrētas dzirnaviņas ar koniskiem
malšanas diskiem un devas
noteikšanas funkciju jebkurā brīdī
nodrošina pareizo daudzumu. No
svaigām pupiņām līdz espresso ar
maksimāli izteiksmīgu garšu mazāk
nekā 60 sekundēs.

Digitālā temperatūras regulēšana
(PID) nodrošina pareizas temperatūras
ūdens padevi optimālai espresso
ekstrakcijai.

3. Mikroputiņu tekstūras
iegūšana.
Tvaika caurulīte ļauj izveidot
mikroputiņas, kas nepieciešamas
kafejnīcas kvalitātes garšai un ir
būtiskas latté mākslas radīšanā.
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the Infuser™

•
•
•
•
•
•
•
•

Baristas kvalitātes veiktspēja
un vadība.

PID temperatūras vadība
Zema spiediena sākotnējā uzliešana
Termoelementa sistēma
Itālijā ražots 15 bāru sūknis
Integrēta magnētiska prese
Īpašs karstā ūdens krāns
54 mm nerūsējoša tērauda filtrkausiņš
Plakans tvaika caurules gals ar vienu
atveri

BES840BSS

1. Precīza espresso ekstrakcija.

2. Tilpuma regulēšana.

Maksimāli izpauž garšas potenciālu ar
zema spiediena sākotnējo uzliešanu,
2°C soļos ieprogrammējamo digitālo
PID temperatūras regulēšanu un
spiediena manometru, kas palīdz iegūt
pareizo ekstrakciju.

Regulējiet espresso devas tilpumu.
Var ieprogrammēt, pieskaroties
taustiņam.
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3. Mikroputiņu tekstūras
iegūšana.
Lieljaudas 1700 W elements augstspiediena tvaika iegūšanai un ātrākai
uzkarsēšanai, lai radītu mikroputiņas,
kas nepieciešamas kafejnīcas
kvalitātes garšai un ir būtiskas latté
mākslas radīšanā.

the Duo-Temp™ Pro

•
•
•
•

Baristas kvalitātes kafija ar
pieņemamu cenu.

Itālijā ražots 15 bāru sūknis
Integrēta magnētiska prese
Karstā ūdens funkcija
1700 W

BES810BSS

JAUNUMS

1. Precīza espresso ekstrakcija.
Zema spiediena sākotnējā uzliešana
nodrošina vienmērīgu ekstrakciju no visiem maluma veidiem. PID
temperatūras regulēšana nodrošina
pareizas temperatūras ūdens padevi,
nodrošinot sabalansētu espresso
garšu.

2. Mikroputiņu tekstūras
iegūšana.
Lieljaudas 1700 W elements augstspiediena tvaika iegūšanai un ātrākai
uzkarsēšanai, lai radītu mikroputiņas,
kas nepieciešamas kafejnīcas
kvalitātes dzērieniem un ir būtiskas
latté mākslas radīšanā.
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the Smart Grinder™ Pro
Dzirnaviņas ar koniskiem
malšanas diskiem katrā
malšanas reizē nosaka
identisku daudzumu.
• Dosing IQ™ katrreiz nodrošina precīzu
daudzumu
• Ieprogrammējamā devas regulēšana
ļauj lietotājam pielāgot un programmēt
malšanas laiku
• 60 maluma pakāpes iestatījumi
• Dzirnaviņas ar nerūsējoša tērauda
koniskiem malšanas diskiem
• Intuitīva LCD saskarne sniedz precīzu
informāciju par maluma pakāpi/devu
• 450 g kafijas pupiņu tvertne ar fiksēšanas
sistēmu, kas ļauj viegli pārvietot pupiņas
• Sākšanas/apturēšanas/atcelšanas taustiņš
• Tieša malšana filtrkausiņā
• Piemērots 50 mm, 54 mm un 58 mm
darba grupām
BCG820BSS
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the Dose Control™ Pro
Ar pielāgojamu maluma pakāpi un
devu, šīs dzirnaviņas ar koniskiem
malšanas diskiem vienmēr
nodrošina identisku daudzumu.

the Knock Box™ Mini

Sevišķi izturīgā tvertne ir
eleganta un parocīga.
• Ilgstošas lietošanas, dilumizturīgs sitienu
stienis
• Viegli iztīrāms izņemams trauks
• Nerūsējošs tērauds
BES100

• Precīzas darbības elektroniskais taimeris ļauj
lietotājam ar 1 sekundes soli regulēt malšanas
laiku
• 60 malšanas iestatījumi
• Regulējams porcijas precīzas noteikšanas rīks
• Dzirnaviņas ar nerūsējoša tērauda koniskiem
malšanas diskiem
• 340 g kafijas pupiņu tvertne ar fiksēšanas
sistēmu pupiņu pārvietošanai
• Sākšanas/apturēšanas/
atcelšanas taustiņš
• Tieša malšana filtrkausiņā
• Piemērots 50 mm, 54 mm
un 58 mm darba grupām
BCG600SIL

JAUNUMS

Regulējams
Porcijas noteikšanas rīks

the Temp Control™

Piena krūze ar temperatūras
sensoru.
• 480 ml pulēta nerūsējoša tērauda krūze
• Integrēts termometrs optimālas
temperatūras piena tekstūras izveidei
• Latté mākslai
ideāli piemērots
snīpis
BES003

the Descaler™

• Iztīra cieta ūdens katlakmeni no
espresso automātiem, kafijas
automātiem
un tējkannām.
• Četras 100 g paciņas
BES007

Charcoal Water Filters

• Rezerves kokogles ūdens filtri
BES810BSS, BES870BSS, BES920BSS un
BES980BSS espresso automātiem.
• 6 filtri (12 mēnešu piegāde)
BWF100

Espresso Cleaning Tablets

• Notīra kafijas eļļas no nosēdumus
• Piemērotas BES810BSS, BES870BSS,
BES920BSS un BES980BSS espresso
automātiem
• Satur 8 tīrīšanas tabletes
BEC250

Espresso aksesuāri ir
pieejami vietnē www.sage.lv

45

the Smart Scoop™
Pirmā saldējuma
pagatavošanas ierīce, kas
automātiski nosaka maisījuma
cietības pakāpi, pamatojoties
uz jūsu izvēli, un to saglabā līdz
pasniegšanas brīdim.

* Ieprogrammēta ar 12 cietības pakāpes
iestatījumiem
• Saglabā vēsu līdz 3 stundām
• Pirms lietošanas atdzesē līdz -30°
temperatūrai
• LCD ekrāns ar elektronisku vadību
• Caurspīdīgs vāks, lai skatītos un
pievienotu sastāvdaļas
• 1 l saldējuma gatavošanas trauks
• Izvēlieties automātisku vai manuālu
vadību
• Videi draudzīgs dzesētājs R134A
BCI600BSS
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the Custom Loaf Pro™
Maizes gatavošanas
ierīce, kas pārzina
dažādiem maizes
veidiem ideālos
mīklas mīcīšanas un
uzrūgšanas laikus, ļauj
ieprogrammēt savas
receptes un patstāvīgi
pievieno sastāvdaļas.
Brīnišķīga maize,
izcepta jums piemērotā
laikā.

•
•
•
•

Saliekams mīcīšanas asmens
Automātisks augļu un riekstu izkliedētājs
Viegli ieprogrammējams vieds LCD
9 pielāgotie iestatījumi personisko
recepšu izveidei un saglabāšanai
• Manuāla vai automātiska vadība
• Programmas: bez lipekļa, bez rauga,
kraukšķīgs klaips, pasta, mīkla un džems
• Klaipa izmērs: 1,25 kg, 1 kg, 750 g un
500 g
BBM800BSS

JAUNUMS
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Lai uzzinātu par mūsu ēdienu pagatavošanas mākslu, atrodiet mūs:

Sage® by Heston Blumenthal®
Klientu apkalpošanas centrs
B.T.U. Company Ltd.
Tālrunis: +371 6779 0720
E-pasts: sage@btu.lv
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Sakarā ar nelielām izmaiņām konstrukcijā vai citādi, jūsu iegādātie produkti var nedaudz atšķirties no šeit atainotajiem.

