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Uma pausa e um café 

Em casa ou no trabalho, pode agora fazer uma breve pausa e tomar o seu 

café de forma prática, simples e funcional. A gama de produtos Gimoka / 

Espresso Italia permite-lhe preparar de forma rápida e cómoda o seu café 

espresso, o seu chá ou o seu descafeinado. A solução ideal para o lar, o 

escritório ou pequenos espaços comerciais. 

Manutenção simples, máxima simplicidade e higiene. 

Porta deslizante para inserção da cápsula nova e expulsão automática da 

cápsula usada (para a gaveta extraível). 

 

A Coffee Cup da Gimoka foi desenvolvida especialmente para si, para lhe proporcionar o prazer do espresso 

italiano original, sem o submeter ao habitual (e pouco prático) processo de preparação do café, que passa pela 

moagem do café e utilização de uma máquina de café profissional. 

As cápsulas de café Gimoka ou Espresso Italia são simplesmente inseridas na máquina Gimoka, a sua chávena 

suavemente pousada na máquina, e 20 segundos depois de ter pressionado o botão – o seu café espresso está 

pronto! 

Ofereça a si mesmo, aos seus familiares e amigos, aos seus funcionários e clientes, o café certo na hora certa. 

Desfrute! 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensões   L35xP33xA45 

Peso 5,2 kg 

Frequência e Corrente 
Eléctrica 

50 Hz / 220-240V 

Potência Máxima 930-1100W 
 

Capacidade da gaveta de 
cápsulas usadas 

Max. 20 

Depósito de água 1,2 litros 

Pressão da bomba de 
água 

Bomba Ulka de 18 
Bars 

Número de selecções 1 

Monobloco de 
aquecimento rápido 

 

Suporte aquecido de 
chávenas 

Sim 



 
  

Sistema de cápsulas da Espresso Italia 

A solução ideal para o escritório e pequenos espaços comerciais.  

Máxima simplicidade e máxima higiene.   

 Suporte para aquecimento das chávenas 

 Depósito de água amovível 

 Porta deslizante para inserção da cápsula nova e ejecção automática 

da cápsula usada  (para a gaveta extraível). 

 Gaveta de recolha das cápsulas usadas.  

 

Vasta gama de produtos 

Disponível uma vasta gama de produtos e consumíveis de alta qualidade: variedades do melhor café italiano, 
100% natural, descafeinado, e chá. Cápsulas individuais, embaladas em vácuo para melhor conservar o seu 
aroma e creme.  

 Diferentes tipos de café: 

o Lunch (forte) 

o Gran Bar (intenso) 

o Morning (suave)  

 

 Descafeinado 

o Gran Relax (Gimoka) 

o Decaf (Espresso Italia) 

 Café com Ginseng 

 Chá 

 

Bebidas distribuídas Funções Programáveis Indicações Luminosas 

 Café, chá, 
descafeinado 

 Água Quente 

 Vapor (versão…) 
 

Não aplicável 
 

 Luz-Piloto esq.: máquina ligada 

 Luz-Piloto direita: máquina pronta a usar 

     

 


