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dlaczeg 
TAssimO?

To, co lubisz. 

Tak jak lubisz!



Perfekcyjna jakość dzięki technologii

Naciśnij 
i gotowe

dzięki inteligentnej  
technologii 
kodów kreskowych  
INTELLIBREWTM



Z TASSIMO przygotujesz wszystkie kawy i napoje, 
które uwielbiasz

Wolisz latte macchiato czy cappuccino? 
Niezależnie od smaku, o którym właśnie marzysz, 
TASSIMO przygotuje każdy napój, tak jak należy. 
Mamy coś dla wielbicieli klasycznej czarnej kawy 
i esencjonalnego espresso, dla zakochanych 
w latte i puszystym cappuccino, dla fanów 
pysznej gorącej czekolady i herbaty. Wszystko 
to za jednym naciśnięciem przycisku.

smak
d    skonały!



Perfekcyjne latte

Kusząca herbataBoska czekolada

Esencjonalne espresso

Puszyste 
cappuccino



TASSIMO doskonale wie, czego oczekujesz, 
i przygotuje to idealnie. Za każdym razem

perfekcyjnie 
przyrządz    ne!

Inteligentne kapsułki T-DISC 
T-DISC to opatentowany system kapsułek 
używanych wyłącznie w ekspresach TASSIMO. 
W każdej z nich udało nam się zamknąć idealnie 
dobrane składniki o najwyższej jakości: świeżo 
zmieloną kawę, płynne mleko, czekoladę 
i esencjonalną herbatę. Możesz swobodnie 
zmieniać napoje – system nie dopuści do tego, 
żeby doszło do wymieszania smaków, a strumień 
pary dokładnie wyczyści dozownik po każdym 
użyciu. Doskonałość jeszcze nigdy nie była tak 
pyszna!



+ + =
Odpowiednia 

ilość wody
Odpowiedni 
czas parzenia

Odpowiednia 
temperatura

Tak działa nasza inteligentna technologia 
kodów kreskowych
System odczytuje kod kreskowy obecny na 
każdej kapsułce i przekazuje ekspresowi dane 
niezbędne do przygotowania idealnego napoju. 
Odpowiednia ilość wody, temperatura i czas 
parzenia. Wszystko, co potrzebne, żeby Twój 
ulubiony smak był doskonały za każdym razem.

dzięki technologii
Z inteligentną  
technologią 
kodów kreskowych  
INTELLIBREWTM





Automatyczny system, który rozumie Ciebie i Twoje 
potrzeby. Wybierz napój, a TASSIMO zadba o resztę

To takie proste! Wybierz smak, na który masz 
ochotę, włóż kapsułkę T-DISC, naciśnij przycisk 
i gotowe. Ciesz się idealnym smakiem, ciesz 
się dodatkowym czasem spędzonym z rodziną 
i przyjaciółmi, ciesz się życiem!

naciśnij  
i g    t    we!



Każdy z nas jest inny, ale TASSIMO potrafi zaspokoić 
wszystkie potrzeby. Który ekspres pasuje do Ciebie?

TASSIMO
AMIA

TASSIMO
VIVY

poznaj  
r    dzinę!



1,4l

TASSIMO
FIDELIA

Oto, co
 mają 

wspólne
go!

TASSIMO
CHARMYTASSIMO

JOY

Podstawka 
z regulacją 
wysokości

Automatyczne 
czyszczenie 

i odkamienianie

Łatwy do 
napełnienia 
zbiornik na 

wodę

Automatyczne 
przygotowanie 

napojów

Szybki start

Energooszczędny 
autowyłącznik



tassimo
ViVy Mały, 

wspaniały!



Dla ceniących
 

przestrzeń

Oszczędność
miejsca

Niewiele przestrzeni, wiele radości!
Poznajcie jedynego w swoim rodzaju członka 
rodziny TASSIMO, który od razu znajdzie miejsce 
w sercu i kuchni każdego miłośnika kawy. 
TASSIMO VIVY jest wyjątkowo kompaktowy
i sprawia, że przygotowanie dowolnego napoju 
jest proste oraz nie wymaga żadnego wysiłku. 
Mimo niewielkich rozmiarów łączy on w sobie 
wielkie możliwości. Wybierz go, jeśli dobra kawa 
zajmuje istotne miejsce w Twoim życiu. 



Dla 
dynamicznych 

Wymienne 
nakładki 

kolorystyczn
e

tassimo
AmiA



Dla 
dynamicznych  Do wyboru, do koloru!

TASSIMO AMIA z radością powita Cię 
w świecie perfekcyjnie przyrządzanych kaw 
i napojów. Wystarczy jeden przycisk, by się 
do niego przenieść, niezależnie od tego, jaki 
smak wybierzesz. TASSIMO AMIA potrafi 
zaparzyć wszystko, na co tylko masz ochotę, 
codziennie dostarczając Ci niezapomnianych 
wrażeń smakowych. Ekspres występuje 
w trzech kolorach, które dodatkowo 
można modyfikować za pomocą nakładek 
występujących w wyposażeniu dodatkowym.



tassimo
joy
Pojemny



Zbierz rodzinę i przyjaciół!
TASSIMO JOY jest zawsze w centrum uwagi 
i zbliża do siebie ludzi… Nie tylko dzięki 
dużemu zbiornikowi na wodę i podstawce na 
kubek, którą dopasujesz do każdego rozmiaru 
napoju. Nieważne, czy to wyjątkowa okazja, 
czy niezapowiedziana wizyta przyjaciół. Szeroki 
wybór smaków sprawi, że każdy z Twoich gości 
znajdzie coś specjalnego dla siebie.

XL
Większy zbiornik 

na wodę

Dla towarzyskich



tassimo
fidelia

Wydajny



Superduży 
zbiornik na wodę

Delektujcie się wspólnym czasem!
Z TASSIMO FIDELIA wspólne spędzanie czasu 
przy filiżance ulubionej kawy jest łatwiejsze niż 
kiedykolwiek. Za każdym razem perfekcyjnie 
i błyskawicznie przyrządzona – ten ekspres 
to obowiązkowe wyposażenie każdej kuchni. 
Dzięki superdużemu zbiornikowi na wodę 
oszczędzisz czas na jego uzupełnianie i spędzisz 
więcej chwil z bliskimi. Niezależnie od okazji, 
zawsze gdy tylko zechcesz dzielić swój 
czas i szczęście z tymi, na których Ci zależy 
– TASSIMO FIDELIA będzie dopełnieniem 
tej chwili.

Dla rodzinny
ch



tassimo
charmy

Stylowy



Szykuj się na najlepsze!
Z TASSIMO CHARMY czekają Cię wyjątkowe 
doznania. To ekspres, który łączy w sobie 
niepowtarzalny wygląd z wyjątkowymi opcjami, 
takimi jak możliwość wyboru intensywności 
napoju i system filtracji wody BRITA MAXTRA. 
Jeśli uwielbiasz najwyższej jakości kawę, 
lubisz poznawać nowe, inspirujące smaki, jeśli 
ponad wszystko cenisz sobie piękno i starasz 
się otaczać nim w życiu... TASSIMO CHARMY 
Cię oczaruje.

Stylowy

Możliwość 
wyboru 

mocy napoju

Filtr 
w zestawie 

gratis

System filtracji 
wody BRITA 

MAXTRA

Dla  
trendsetterów



TAS 2001EE
Biały

TAS 2002EE
Czarny

TAS 2005EE
Bordowy

tassimo
AmiA

TAS 1202
Czarny

TAS 1204
Biały

tassimo
vivy

TAS 4011EE
Srebrny

TAS 4012EE
Czarny

TAS 4013EE
Czerwony

TAS 4014EE
Pomarańczowy

tassimo
fidelia



TAS 4302EE
Czarny

TAS 4304EE
Biały

tassimo
joy

TAS 5542EE
Czarny

TAS 5543EE
Bordowy

tassimo
charmy

Wymienne 
nAkŁAdki
dO TAssimO AmiA

Orzechowy 
brąz

Limonkowa 
zieleń

Truskawkowa 
czerwień

Miętowy 
błękit



Zaprzyjaźnij się z kawą z mlekiem...
Jacobs Krönung  
EsprEsso Macchiato
połączenie mocnego i aromatycznego espresso 
z delikatną mleczną pianką przełamującą 
goryczkę kawy. Głęboki smak kawy w  łagod-
niejszym wydaniu.

kAżdy 
ZnAJdZie  
c     ś 
dlA siebie



Jacobs Krönung  
LattE Macchiato  
caraMEL
słodka nuta karmelu, pyszne mleko, inten-
sywny smak espresso i puszysta mleczna 
pianka. idealna trójwarstwowa kompozycja 
wykończona dodatkową słodyczą.

Jacobs Krönung  
LattE Macchiato
pyszne mleko, intensywny smak espresso 
i  puszysta mleczna pianka. idealna trójwar-
stwowa kompozycja.

Jacobs Krönung  
cappUcciNo
intensywny smak espresso ukryty pod warstwą 
puszystego spienionego mleka.

Jacobs Krönung  
LattE Macchiato  
LEss swEEt
pyszne mleko, intensywny smak espresso 
i  puszysta mleczna pianka. idealna trójwar-
stwowa kompozycja dla tych, którzy piją mniej 
słodką kawę. 

tassimo.pl

tassimo.pl

Sprawdź pełną ofertę napojów 
na www.tassimo.pl



smAkuJ  
życie,  
ciesZ się  
smAkiem
Czarna magia!



tassimo.pl

Sprawdź pełną ofertę napojów 
na www.tassimo.pl

tassimo.pl

tassimo.pl

Jacobs Krönung  
caFFÈ crEMa + caFFÈ crEMa XL
poczuj intensywny aromat kawy otulony war-
stwą delikatnej pianki – cremy. Delektuj się 
doskonałą kawą w mniejszym lub w dużym 
kubku.

Jacobs Krönung  
EsprEsso
idealnie wyważony smak kawy, aksamitna 
pianka oraz bogaty aromat – perfekcyjne 
espresso.

carte Noire 
EsprEsso cLassic
intensywne espresso z wybornym aromatem 
pełne kuszącego smaku.
 

carte Noire 
EsprEsso DÉcaFÉiNÉ
intensywne espresso z wybornym aromatem 
pełne kuszącego smaku. Możesz delektować 
się nim o każdej porze dnia dzięki obniżonej 
zawartości kofeiny.



tassiMo 
MiLK

Gorące mleko z warstwą puszystej 
pianki.

Milka  
czEKoLaDa

Najdelikatniejszy smak czekolady Milka 
i aksamitna mleczna pianka. Gorąca 
czekoladowa przyjemność.

Dzień zaczyna się od kawy, ale świat  
się na niej nie kończy!

inne dr     gi 
prZebudZeniA!

tassimo.pl



twinings 
ForEst FrUit

wyjątkowo orzeźwiająca owocowa 
herbata o smaku owoców leśnych 
z dodatkiem dzikiej róży i hibiskusa.

tassimo.pl

twinings 
GrEEN tEa & MiNt

odprężenie o każdej porze dnia. 
harmonijna kompozycja zielonej her-
baty i orzeźwiającej mięty. 

tassimo.pl

twinings 
chai LattE

Jedyna w swoim rodzaju indyj-
ska herbata ze spienionym mle-
kiem i korzennymi przyprawami. 
zachwycająca kompozycja.

tassimo.pl

twinings 
ENGLish BrEaKFast

Bogaty smak klasycznej angielskiej 
herbaty. idealna propozycja na 
rodzinne śniadanie.

tassimo.pl

tassimo.pl

Sprawdź pełną ofertę napojów 
na www.tassimo.pl



Funkcje ekspresów TASSIMo 
VIVY

TASSIMo 
AMIA

TASSIMo 
JoY

TASSIMo 
FIDELIA

TASSIMo 
CHARMY

 Szczegóły  Korzyści

W pełni automatyczna obsługa 
jednym przyciskiem i wskaźniki 
LED

● ● ● ● ● •   Tylko jeden przycisk obsługi
•  Diody LED informują o aktualnym stanie pracy, trybie automatycznym, 

manualnym, konieczności dolania wody czy odkamieniania

•  Prosta obsługa
• Urządzenie wyłącza się automatycznie po każdym procesie parzenia

Inteligentne rozpoznawanie
napojów na podstawie 
kodów kreskowych

● ● ● ● ● •  Opatentowana technologia T-DISC
• Każdy T-DISC ma dedykowany dla napoju kod kreskowy
• Urządzenie ma zintegrowany czytnik kodu kreskowego

•  Urządzenie odczytuje kod kreskowy, dane o wielkości napoju, czasie 
parzenia i dokładnej temperaturze, co gwarantuje perfekcyjny efekt

Innowacyjna technologia 
przepływowego podgrzewacza 
wody

● ● ● ● ● •  Nadzwyczaj krótka faza podgrzewania po włączaniu i między dwoma procesami 
parzenia

•  Natychmiast świeża kawa espresso, cappuccino, latte macchiato lub 
wyśmienita czekolada

Regulowana moc i wielkość 
napojów

● ● ● ● ● •  W pełni zautomatyzowany proces parzenia może w każdym momencie zostać 
przerwany lub ręcznie wydłużony

•  Możliwość dostosowania mocy napoju do indywidualnego smaku

Możliwość programowania +/- – – – – ● •  Dodatkowa możliwość zmiany mocy i wielkości napoju przed procesem parzenia •  Dodatkowa możliwość dostosowania mocy napoju do indywidualnego 
smaku

Cicha praca urządzenia ● ● ● ● ● •  Cichy proces parzenia •  Ciche przygotowanie napojów

Wyjmowana podstawka na 
filiżankę z regulacją wysokości

● ● ● ● ● •  Możliwość dopasowania wysokości podstawki
• Podest na filiżankę można zdjąć, aby umieścić duże szklanki

•  Pasuje do większości filiżanek, termoizolacyjnych kubków oraz wysokich 
szklanek latte

Automatyczne programy
czyszczenia i odkamieniania

● ● ● ● ● •  Automatyczne programy ze specjalną serwisową kapsułką T-DISC, wielokrotnego 
użytku

•  Łatwe utrzymanie w czystości
• Dłuższa żywotność urządzenia

Niskie zużycie energii ● ● ● ● ● •  Po każdym procesie parzenia urządzenie przełącza się na tryb stand-by
• Element grzewczy podgrzewa wodę tylko w momencie zaparzania
• Włącznik/wyłącznik z przodu

•  Oszczędność energii i pieniędzy

Technologia filtrowania wody
BRITA MAXTRA

– – – – ● •  Technologia filtrowania wody BRITA MAXTRA redukuje osad i chlor dla 
perfekcyjnego smaku napojów

•  Pamięć BRITA Memo – cyfrowy wyświetlacz informuje o konieczności wymiany filtra

•  Zapewnia optymalny aromat i pełniejszy smak
• Przedłuża żywotność urządzenia
• 1 wkład do filtra wody BRITA MAXTRA w komplecie z urządzeniem

Wyciągany pojemnik na wodę 0,7 l 1,5 l 1,4 l 2 l 1,4 l •  Przezroczysty pojemnik na wodę z praktycznym uchwytem •  Możliwość kolejnego parzenia wielu napojów, bez potrzeby dolewania 
wody do zbiornika

Dane techniczne Dane techniczne  

Wymiary urządzenia  
w cm (d x s x w)

29,8 x 16,9 
x 24,9

29,8 x 19,9 
x 27,8 

33,3 x 23 
x 28,9 

33,4 x 20,4  
x 27,3

28,6 x 22,1 
 x 28,3

Moc nominalna 1300 W

Waga (łącznie z opakowaniem) 3,2 kg 3,2 kg 3,7 kg 3,3 kg 3,6 kg
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Wyjmowana podstawka na 
filiżankę z regulacją wysokości

● ● ● ● ● •  Możliwość dopasowania wysokości podstawki
• Podest na filiżankę można zdjąć, aby umieścić duże szklanki

•  Pasuje do większości filiżanek, termoizolacyjnych kubków oraz wysokich 
szklanek latte

Automatyczne programy
czyszczenia i odkamieniania

● ● ● ● ● •  Automatyczne programy ze specjalną serwisową kapsułką T-DISC, wielokrotnego 
użytku

•  Łatwe utrzymanie w czystości
• Dłuższa żywotność urządzenia

Niskie zużycie energii ● ● ● ● ● •  Po każdym procesie parzenia urządzenie przełącza się na tryb stand-by
• Element grzewczy podgrzewa wodę tylko w momencie zaparzania
• Włącznik/wyłącznik z przodu

•  Oszczędność energii i pieniędzy

Technologia filtrowania wody
BRITA MAXTRA

– – – – ● •  Technologia filtrowania wody BRITA MAXTRA redukuje osad i chlor dla 
perfekcyjnego smaku napojów

•  Pamięć BRITA Memo – cyfrowy wyświetlacz informuje o konieczności wymiany filtra

•  Zapewnia optymalny aromat i pełniejszy smak
• Przedłuża żywotność urządzenia
• 1 wkład do filtra wody BRITA MAXTRA w komplecie z urządzeniem

Wyciągany pojemnik na wodę 0,7 l 1,5 l 1,4 l 2 l 1,4 l •  Przezroczysty pojemnik na wodę z praktycznym uchwytem •  Możliwość kolejnego parzenia wielu napojów, bez potrzeby dolewania 
wody do zbiornika

Dane techniczne Dane techniczne  

Wymiary urządzenia  
w cm (d x s x w)

29,8 x 16,9 
x 24,9

29,8 x 19,9 
x 27,8 

33,3 x 23 
x 28,9 

33,4 x 20,4  
x 27,3

28,6 x 22,1 
 x 28,3

Moc nominalna 1300 W

Waga (łącznie z opakowaniem) 3,2 kg 3,2 kg 3,7 kg 3,3 kg 3,6 kg



Dla zarejestrowanych przygotowaliśmy niespodzianki. Sprawdź jakie!

Zarejestruj 
się!
Dołącz do rodziny myTASSIMO.  
Korzystaj ze specjalnych rabatów  
i bierz udział w akcjach promocyjnych  
dostępnych tylko dla klubowiczów.
Wejdź na www.tassimo.pl i korzystaj z życia!



www.tassimo.pl


