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Diva Renk Armonisi

Diva - Kahvenin ruhu

BUGATTI kahve makinası, tasarım ve teknolojiyi 9 farklı renk ile sunuyor.
Üzerinde bulunan bölümde yer alan fincan ısıtıcı platformu sayesinde
keyif dolu dakikalar geçirmenizi sağlıyor.

Otantik

Süt Beyazı

Sıcak Kırmızı

Elma Yeşili

Gece Siyahı

Sarı

Krem

Turuncu

Lila

Özellikle evde hazırlanmış olan gerçek
espresso kahvesinin tadını çıkarın.
Öğütülmüş kahve veya kahve
poşetleri kullanıyorsanız, capuccino
veya latte macchiato istediğiniz de
kahve poşetlerini ilk koyduğunuz
zaman, Diva'nın gelişmiş teknolojisi
kahveden istediğiniz şekilde zevk
almanızı sağlayacaktır. Aynı İtalyan
barlarındaki gibi cihaz üzerinde
bulunan ılık plaka sayesinde fincanları
önceden ısıtabilirsiniz. Eşsiz Bugatti
damlalık sistemi, mükemmel bir
fincan kahve için temiz suyun
tasarım-ile-bütünleşmiş tankından
akışını sağlar. Bu da keyifli dakikalar
geçirmenize sebep olur.

Perakende Fiyat›: 2.290.- TL

Hazır Kahve
poşetleri

Hazır
öğütülmüş
kahve

1 veya 2 kişi
için espresso

Cappuccino &
çay için buhar
fonksiyonu

Tasarım ile
bütünleşmiş
su tankı

Fincanların
saklanması ve
ön-ısıtılması

Vela Renk Armonisi
BUGATTI VELA karıştırıcı güçlü yapısı ile güven vermekte,
9 farklı renk alternatifi ile de kullanıcılara farklı fırsatlar sunmaktadır.

Otantik

Süt Beyazı

Sıcak Kırmızı

Elma Yeşili

Gece Siyahı

Sarı

Krem

Turuncu

Lila

Vela - Karıştırmada
en iyisi
Üç hız ayarı bulunan cihazda düşük,
orta, yüksek veya ani maksimum hız
(pulse) için seçenekler bulunmaktadır.
Karıştırma kabının eşsiz tasarımı
yemeklerin mükemmel bir karışım
için kolayca hareket etmesini garanti
ederken, doldurma kabından
koyacağınız diğer malzemeleri
karışıma ekler. Hazne, alt kısma
kilitlenmeden güç kısmına farklı
pozisyonlarda oturtulabilinir.
Güçlendirilmiş şeffaf haznenin özelliği
kenarlarında işaretler bulunmasıdır
ve bir seferde 1,5 litre'ye (50oz) kadar
karışım yapabilir. Yüksek kalite katı
metalden yapılmış olan bıçaklar
özellikle malzemeleri etkili bir şekilde
karıştırmak için tasarlanmıştır. Buz
çok kısa zamanda parçalanır. Başlık,
hazne içine doğru miktarda malzeme
koymak için seviye işaretlerinin
olduğu poly-karbondan yapılmış
doldurma kapağına sahiptir. Bu kap,
kapağın sonuna kadar bastırıldığında,
kapağı açmak için kullanılan buton
olarak da kullanılır.

Perakende Fiyat›: 850.- TL

Pulse

V şekli

Sol - Sağ
el tutuş imkanı

Sert 18/10
paslanmaz
çelik bıçak

Doldurma kabı

Karıştırma
çubuğu

Volo Renk Armonisi

Volo - sihir etkisi

BUGATTI Volo ekmek kızartıcısı isteklerinizi tam anlamı ile yerine getirmek
üzere planlanmış, dizaynı ve 9 renk seçeneği ile dikkat çeken bir üründür.

Otantik

Süt Beyazı

Sıcak Kırmızı

Elma Yeşili

Gece Siyahı

Sarı

Krem

Turuncu

Lila

Volo cihazının birçok gelişmiş özelliği
ekmek kızartma makinesinin eşsiz
tasarımı ile birleşmiştir. Birden fazla
kızartma opsiyonu sizlere 5x5x0,9
inç kalın dilimleri (12,5 x 12,5 x 2,3 cm)
tutan bölmelerde isteğinize göre
kızartma imkânı sunacaktır. Yeterli
boyuttaki ısıtıcı bagel gibi kalın
dilimlerin uygun bir şekilde
kullanılmasını sağlarken aynı
zamanda servis tepsisi olarak ta
kullanılır. Cihaz tabanında bulunan
entegre tepsi sayesinde ekmek
kırıntıları düzgün bir şekilde toplanır.
İçinde bulunan asansör düzeneği
sayesinde “go” tuşuna dokunmanız,
dilimlerin istenilen düzeyde
kızartılması işlemini başlatacaktır.
Cihaz, dilimleri içine alarak kızartır.
İşlem bittikten sonra sesli uyarı ile
birlikte aynı şekilde dilimleri yukarı
çıkartır.

Perakende Fiyat›: 890.- TL

Gövde + Isıtıcı
Elektronik
kontrol

Tekrar ısıtma
fonksiyonu

Defrost
fonksiyonu

Bagel
fonksiyonu

Motorize
asansör sistem

6 kızartma
seviyesi

Vera ve Easy Vera Renk Armonisi
BUGATTI Vera ve Easy Vera su ısıtıcıları farklı dizayn ve teknolojisinin
yanı sıra (45°C-100°C arası her kademede su ısıtma özelliği Vera modeline
ait bir özelliktir) 9 farklı rengi ile sadece “SU ISITICI'' olmanın yanı sıra
bulunduğu mekanda dikkatleri üzerine çeken şık bir TASARIM ürünüdür.

Otantik

Süt Beyazı

Sıcak Kırmızı

Elma Yeşili

Gece Siyahı

Krem

Turuncu

Lila

Vera Perakende Fiyat› : 990.- TL
S-Vera Perakende Fiyat›: 690.- TL

Gövde + Alt
Kısım

Tek tuşla açma

Ergonomik
tasarım

Timer
fonksiyonu

Vera ve Easy Vera İleri teknoloji
Vera ve Easy Versa modelleri,
dinlenme zamanınızı zarafet ve teknik
gelişim ile tamamlar. Ayrılabilir bir
gövde, güç sağlayan ve gösterge
paneli pilini besleyen alt kısımdan
oluşur. Alt gövdeye 360° bağlantı,
her türlü konumda kolay kullanım
sağlar. Kapak, hafif bir dokunuş ile
açılır. Su ısıtıcısının tam fonksiyonlu
özel elektronik kontrol ile donatılması,
istenilen su ısısına ulaşmasını (45°C
ile 100°C arasında her kademede)
ve her sıcak içecek hazırlanması
sırasında verimli ısıtmayı garanti eder
(Bu özellik Vera modeline aittir).
Gösterge paneli tutma yeri ile
bütünleştirilmiştir ve basit bir dokunuş
ile fonksiyonları göstermektedir.
İçerdiği fonksiyonlar arasında, su
ısıtıcısının çalışmasını kontrol eden
ve ayarlayabilen kendinden-zamanlı
program sayesinde kahve ve çay
araları için tam zamanında su
kaynatıcının durumu
programlanmaktadır (Bu özellik Vera
modeline aittir). Saat fonksiyonu,
güncel saati göstermektedir (Bu
özellik Vera modeline aittir). Akıllı ve
zarif şekli önemli oranda enerji
tasarrufu ve maksimum ısısal
verimlilik sağlamak amacıyla son
teknolojik araştırmalar sonucunda
ortaya çıkartılmıştır. Maksimum
kapasitesi 1750 ml.'dir. Gösterge
paneli ayrıca koruyucu bir ısı güvenlik
sistemi ile donatılmış olup böylelikle
su ısıtıcının aşırı ısınması
engellenmiştir.

Isı fonksiyonu

VERA modeline aittir.

Elektronik
programlar

Vita Renk Armonisi

“Vita (narenciye sıkıcı)

BUGATTI Vita narenciye sıkıcısı dizaynı ve kullanımı ile etkileyicidir.
Boşaltma tek tuş ile gerçekleşmekte, gelişmiş kontrol sistemi parçaların
dengelerini sağlayarak problemsiz kullanım olanağı sunmaktadır. Ayrıca
9 farklı renk seçeneği ile mutfağınızda ilgi odağı olur.

Otantik

Süt Beyaz›

S›cak K›rm›z›

Elma Yeﬂili

Gece Siyah›

Sar›

Krem

Turuncu

Lila

Vita, “Bugatti” ailesine katılan yeni
elektrikli ev cihazıdır. Proje, narenciye
sıkma ve boşaltmaya dayalı olarak
ortaya çıkmıştır. Gövde, oynar bir
şekilde temele bağlı olan bölüm ile
60 derecelik bir boşaltma imkânı
sağlar. Haznenin rotasyonu, gelişmiş
bir kontrol sistemi ile parçaların
dengelerini sağlayarak hassas
hareket imkânı sunar. Kullanışı kolay
ve güvenlidir. Oynar bölümün çalışma
sistemi gövde üzerinde bulunan
düşme ile yapılmaktadır. Narenciye
sıkıcı, dakikada 90 ile 95 dönüş
sağlayan dönme hareketi ile
çalışmaktadır. Limon, portakal ve
greyfurt gibi birçok turunçgil sıkmak
için değişik çaplarda iki tip hazne
bulunmaktadır.”

Perakende Fiyat›: 750.- TL

Ergonomik
tasarım

Dakikada
90-95 dönüş

Meyve suyunun
koyulması için
nazik hareket

0,6 litre cm hazne
kapasitesi

Eva Blender Renk Armonisi
BUGATTI EVA blender güçlü yapısı ile güven vermekte,
9 farklı renk alternatifi ile de kullanıcılara farklı fırsatlar sunmaktadır.

Otantik

Süt Beyazı

Kırmızı

Elma Yeşili

Gece Siyahı

Sarı

Krem

Turuncu

Lila

Eva - Karıştırmada
en iyisi
Eva, güçlü şık tasarımını, esneklik ve
güvenlik ile birleştiren bir blender'dır.
Kullanımı kolay, güvenli ve dayanıklıdır.
İki hızlı olması sayesinde güç ve enerji
en uygun seviyededir.
Çok esnek bir cihazdır, iki disk ve bir
bıçak ile donatıldığı için herhangi bir
yemek hazırlama işlemini rahatlıkla
gerçekleştirebilir. Güvenlik sensörü
cihazın yanlışlıkla çalışmasını önler:
cihazın motoru ancak sensörün avuç
içi ile iyice kapanması sonucu devreye
girer. Ölçüm kavanozu, kırılmaz polikarbon (BPA-bağımsız) malzemeden
üretilmiştir. Bu kabı dilerseniz blender
ile birlikte (maks. kapasite 350 ml),
dilerseniz malzemelerinizi karıştırmak
için kullanabilirsiniz (maks. kapasite
600 ml).
Zarif ve pratik masa standı sayesinde
Eva cihazı kullanıma hazır ve yakın
bir mesafede olacaktır. Bıçak kutusu
bıçakları saklamanızı ve gerektiği
zaman bıçak değişimini yapmanızı
sağlayacaktır.

Perakende Fiyat›: 660.- TL

Çift kademeli hız Çocuk güvenlik
sensörü

Ergonomik
tasarım

Ölçüm kabı

1 parçalayıcı
bıçak
2 adet karıştırıcı

Bıçak saklama
kutusu

Uma Tartı Renk Armonisi

Uma

BUGATTI UMA Tartı mutfağınızda gerçekleştireceğiniz leziz yemekler
için size hassas bir şekilde destek veren güçlü bir yardımcınızdır. Onu
aynı zamanda TIMER özelliği sayesinde yemeklerinizin pişirme
zamanını ayarlamada da kullanabilirsiniz. 9 farklı renk seçeneği
sayesinde mutfağınıza başka bir anlam katacaktır.

Otantik

Süt Beyazı

Sıcak Kırmızı

Elma Yeşili

Gece Siyahı

Sarı

Krem

Turuncu

Lila

Uma, tartı ve timer özelliklerinden
oluşmaktadır. Bir nesne, iki fonksiyon.
Uma, timer özelliğine sahip elektrikli
bir tartıdır.
TARTI gr/kg veya lb/oz gibi iki tartma
sisteminden birini seçebilirsiniz.
Maksimum kapasite 3 kg'dır. Ağırlık
sıfırlama sistemi sayesinde birçok
malzemeyi aynı kasenin içine koyabilir
ve diğer malzemeleri sonradan bu
kaseye ekleyerek tüm malzemeleri
tartabilirsiniz. Kase çıkartılabilir olup,
karıştırma kabı olarak kullanılır.
Tartması, boşaltması ve temizliği
kolaydır (bulaşık makinesinde
yıkanabilir).
TIMER. Uma, 90 dakika ve 59
saniyeye kadar ayarlanabilen timer
ile donatılmıştır. UMA ile malzemeleri
tartarken veya tarttıktan sonra, hünerli
timer sayesinde pişirme zamanını
ayarlayabilirsiniz.

Perakende Fiyat›: 530.- TL

Timer

Çelik taban

Tuş takımı

Yıkanabilir
karıştırma kabı

