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NESPRESSO lanseeraa ylellisen Maestria-kahvikonesarjan 
 
Nespresso lanseeraa tulevan juhlakauden kunniaksi, ja kaikkien kotibaristojen 
suureksi iloksi, Suomen kuluttajamarkkinoille uuden Maestria-kahvikonesarjan. 
Korkealuokkaisen kahvin ystävät voivat jatkossa valmistaa Maestrialla kahvijuomia 
yhtä taidokkaasti kuin aidot baristat. Sarjaan kuuluvat kaksi eri mallia ovat molemmat 
saaneet inspiraationsa perinteikkäästä kahvilakulttuurista ja laadukkaan 
kahvikokemuksen periaatteesta. 
 
Korkealaatuisten annoskahvimarkkinoiden johtaja, premium-brändi Nespresso lanseeraa 
marraskuussa Suomen kuluttajamarkkinoille Maestria-kahvikonesarjan, joka on saanut 
inspiraationsa ammattimaisen kahvinvalmistuksen maailmasta. Uusi kahvikonesarja jatkaa 
Nespresson avainajatusta täydellisen kahvinautinnon mahdollistamisesta myös kotona. 
Maestria-sarjan muotoilu, ominaisuudet ja toiminnallisuus yhdistettynä viimeisteltyyn 
tekniikkaan ja täsmällisyyteen mahdollistavat jokaiselle kahvinystävälle ilon kokea kahvin 
tekemisen taide. Maestria tuo kokemuksen ammattimaisesti valmistetusta kahvista nyt myös 
kotiin – jokainen voi nauttia täydellisesti valmistetun kahvin tunteesta ja mausta. 
 
Täydellinen kahvinautinto Nespresso Maestria -kahvikonesarjalla 
 
Lanseerattavaan sarjaan kuuluu Maestria- ja Gran Maestria -kahvikonemallit. Nespresson 
asiantuntemus ja sitoutuneisuus kehittää viimeisimpiä kahvi-innovaatioita ovat olleet vahvasti 
mukana myös näiden ammattikäyttöä muistuttavien kahvikoneiden suunnittelussa. Sarjassa 
on käytetty huipputeknologiaa, mutta samalla on säilytetty paljon pidetyt äänet, tuoksut ja 
toiminnot, jotka yhdistetään kahvikokemukseen baristan valmistamana. Molempien sarjojen 
pyöreät linjat muistuttavat perinteisten barista-kahvikoneiden muotoilua, ja etuosan 
retrohenkiset säätimet mahdollistavat täsmällisen kahvikoon valmistamisen vain rannetta 
kääntämällä. Käännettävän kuppitelineen ansiosta kotibarista pääsee kätevästi kokeilemaan 
eri reseptejä, esimerkiksi espressoa, cappuccinoa, lattea tai lungo-kahvia. 
 
Maestria-malli on sarjan kompaktimpi versio, jonka sivussa sijaitsevan höyryputken avulla voi 
halutessaan valmistaa myös erilaisia maitokahveja. Täydellisen cappuccinon tai latte-kahvin 
salaisuus piilee oikein valmistetussa maitovaahdossa. Maestrian höyryputken teknologia 
käyttää optimaalisen määrän ilmaa, jolloin saadaan kevyt ja koostumukseltaan pehmeä 
maitovaahto. 
 
Sarjan toinen malli, Gran Maestria, on kooltaan suurempi ja tarjoaa käyttäjälleen 
ensiluokkaisen barista-kokemuksen vaivattomasti. Kahvikoneeseen kuuluu kupinlämmitin ja 
Aeroccino-maidonvaahdotin, jolla voi vaivatta valmistaa sekä kuumaa että kylmää 
maitovaahtoa erilaisin koostumuksin, halutusta reseptistä riippuen. 
 

- Laatu ja elämyksellisyys ovat Nespressolle ominaisia piirteitä, jotka ovat aina vahvasti 
läsnä uusien kahvikoneidemme suunnittelussa. Maestria-sarja täydentää upeasti 
monipuolista kuluttajamarkkinoiden kahvikonevalikoimaamme. Haluamme tarjota 
suomalaisille kahvin ystäville ainutlaatuisia kokemuksia korkealuokkaisten ja 
muotoilultaan persoonallisten design-kahvikoneiden muodossa. Uusi Maestria-sarja 
on täydellinen esimerkki tästä, kertoo Olli Immonen, Nespresso Finlandin 
maajohtaja. 

 
 



 

  

 
 
 
Maestria-sarja on suunniteltu sopimaan moderniin elämäntapaan ja tyyliin. Ylimääräisen 
johdon saa siististi piiloon täysalumiinisen rungon alle ja sijoittelu vaativiinkin tiloihin on 
helppoa. Maestria-malleissa kahvikoneen vesisäiliön tilavuus on 1,4 litraa ja 
kahvikapselisäiliöön mahtuu jopa 14 käytettyä kapselia. Kahvikone katkaisee virran 
automaattisesti yhdeksän minuutin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta. 
 
Maestria-kahvikonesarja tulee myyntiin 1.11.2012. Maestria-mallia on saatavana Crema- ja 
Rosso-väreissä, ja sen kuluttajahintasuositus on 479 euroa. Gran Maestria -malli tulee 
myyntiin Platinium-värissä ja sen kuluttajahintasuositus on 649 euroa. Maestria-sarjan 
kahvikoneita voi ostaa Nespresso-verkkokaupasta osoitteessa www.nespresso.com, 
puhelimitse Nespresso Club -asiakaspalvelusta numerossa 0800 177 601 (maksuton) ja 
Nespresso-jälleenmyyjiltä (Stockmann, Gigantti, Musta Pörssi, Expert).  
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Lisätietoa Nespressosta: 
 
Nestlé Nespresso on korkealaatuisten annoskahvien edelläkävijä. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Sveitsin Lausannessa. Nespresso toimii yli 50 maassa ja yhtiöllä on yli 7 000 
työntekijää. Vuonna 2011 yhtiön jälleenmyyntiverkostoon kuului 270 boutique-myymälää. 
 
Nespresso Nordic perustettiin vuonna 2003 ja sen pääkonttori sijaitsee Oslossa. Yhtiöllä on 
yhteensä 180 työntekijää Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Yhtiön boutique-
myymälät sijaitsevat vuonna 2012 Oslossa, Bergenissä, Tukholmassa, Malmössä ja 
Kööpenhaminassa. 
 
www.nestle-nespresso.com 

mailto:elina.heino@nespresso.com
mailto:eeva.vuorinen@miltton.fi
mailto:laura.lyyvuo@miltton.fi

