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Helsinki, 30. elokuuta 2013: NESCAFÉ Dolce Gusto esittelee tähän 

asti pienimmän kapselikahvikoneensa juuri sinulle, joka pidät 

hyvästä kahvista, mutta et halua tilaa vievää konetta. 

 

Uusi Mini Me on NESCAFÉ Dolce Guston uusin tuote pienten, helposti 

keittiöön mahtuvien kahvikoneiden sarjassa. Mini Me mahtuu hyvin 

pienimpäänkin keittiöön tai vaikka kesämökille.  

 

Kompakti ja näppärä kahvikone valmistaa laajan 

valikoiman maistuvia juomia. Voit tehdä hetkessä 

herkullisen cafe latten, espresson, chai latten, 

kaakaon tai jonkin muun 40 tarjolla olevasta 

mausta.  

 

"Mini Me on oiva ratkaisu niille, joilla ei ole 

paljon tilaa keittiössään, mutta jotka eivät 

halua tinkiä tyylikkäästä muotoilusta tai 

mahdollisuudesta valmistaa monipuolisia, 

herkullisia juomia. Uskomme, että tyylikäs ja 

kompakti muotoilu vetoaa nuoriin ja trendejä 

seuraavaan yleisöön," kertoo NESCAFÉ Dolce 

Guston Brand Manager Simone Elkjær Holm. 

 

Uusia makunautintoja 

NESCAFÉ Dolce Gusto esittelee syyskuussa myös kolme uutta makua 

hetkiin, jolloin haluat hemmotella itseäsi: 

 

 

Espresso Caramel – herkullinen ja vahva espresso, jossa on pieni 

ripaus karamellia  
 

 

Choco Caramel – hemmottele itseäsi syntisen hyvällä suklaa-

karamellilla  
 

 

Tea Latte – Virkistävä ja makea kupillinen kermaista teetä   

 

NESCAFÉ Dolce Guston Mini Me on saatavana kahdessa eri värissä: 

harmaa/valkoinen sekä musta/harmaa. Mini Me tulee myyntiin syyskuun 

alussa suositushintaan 129 euroa. 
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Uudet kapselit ovat tulevat myyntiin 1. syyskuuta, ja 8-16 kapselin 

pakkauksen suositushinta on 5,90 euroa.  

 

Kahvikone ja kapselit voi ostaa suoraan verkkokaupastamme: 

https://www.dolce-gusto.fi/FI/Kauppa/Maut/Pages/Maut.aspx 

--- 

Lisätietoa: 

Simone Elkjær Holm, Nordic Brand 

Manager, NESCAFÉ Dolce Gusto 

T.: +45 3546 03 39, M.: +45 2321 

2566 

E.: simone.elkjaerholm@dk.nestle.com  

Kuvat ja testituotteet: 

Anneli Doepel, MSLGROUP Finland 

M.: 045 325 0470 

E.: anneli.doepel@mslgroup.com 
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Tekniset tiedot:  

 Laite valmistaa kahvin jopa 15 barin paineella: Nauti aidosta 

italialaisesta espressosta  

 Pieni koko: Mahtuu kaikkiin keittiöihin   

 Kuumat ja kylmät juomat: Kokeile vaikkapa kuumia café latteja 

tai kylmiä jäätee-makuja  

 Energiansäästö-toiminto: Kahvikone menee automaattisesti pois 

päältä viiden minuutin kuluttua käynnistyksestä 

 Kapseli pysyy paikallaan magneetin avulla taaten 

turvallisuuden: Ei kapselinpidikettä = ei vettä 

 Tippa-alusta voidaan säätää neljälle eri korkeudelle: Toisin 

sanoen voit säätää sen juuri oikealle korkeudelle riippuen 

siitä, juotko esimerkiki espressoa vai latte macchiatoa  

 0,8 litran vesisäiliö  

 Ilmaisia näytekapseleita: Mini Me –kahvikoneen mukana tulee 

ilmaisia kapseleita kuudesta eri mausta  
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Tietoa NESCAFÉ Dolce Gustosta 

NESCAFÉ Dolce Gusto 

NESCAFÉ Dolce Gusto on ainoa yhden kupin kahvikone jopa 15 barin paineella, joka on vastaava 

paine kuin ammattilaisten kahvikoneissa. Tämä takaa, että jokainen kahvikuppi on täydellinen 

vaahtoavan creman kera. Innovatiivinen ja helppokäyttöinen kapselisysteemi pitää huolen siitä, 

että jokainen valmistamasi kahvikupillinen on tuore. Ilmatiiviit kapselit optimoivat paineen 

juuri oikeaksi. Kapselit sisältävät vain parasta paahdettua espressoa, cappucinoa, latte 

macchiatoa tai kaakaota. Näin saat aina laadukasta kahvia nopeasti ja vaivattomasti. 

 

NESTLÉ 

Nestlé on maailman johtava ravitsemukseen, terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä yritys. Se 

työllistää yli 280 000 ihmistä 449 tehtaalla ympäri maailman. Yrityksellä on vahva valikoima 

brändejä ruoka- ja juomakategorioissa, esimerkiksi lastenruoat, kahvi, murot, jäätelö, 

lemmikkituotteet ja makeiset. Nestlén pääkonttori sijaitsee Veveyssä Sveitsissä ja Suomen 

toimipiste Espoossa. Nestlé Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska toimivat yhdessä toiminnallisena 

yksikkönä, Nestlé Nordenina, joka työllistää noin 1 700 ihmistä ja jonka liikevaihto on noin 

800 miljoonaa euroa. 

 


