
MÁY PHA CÀ PHÊ VIÊN NÉN
SCISHARE S1201



Chiếc máy pha cà phê viên nén Scishare S1201 nhỏ gọn với 
hệ thống chiết xuất cà phê hoàn hảo và công nghệ làm 
nóng nhanh, đồng thời được trang bị máy bơm điện từ 20 
bar và đồng hồ đo lưu lượng để giúp việc chiết xuất cà phê 
ổn định hơn và tạo ra hương vị êm dịu.
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CHIẾT XUẤT HOÀN HẢO
HƯƠNG VỊ ÊM DỊU



THIẾT KẾ TINH TẾ
TRONG TỪNG CHI TIẾT

Thiết kế tiện lợi
Nắp đậy dễ dàng thao tác đóng - mở

Vòng kim loại
sang trọng

Khay ly tháo rời
Tương thích với ly có dung tích tối đa là
85mm và 130mm

Phục vụ nhiều tách cà phê cùng lúc
Bình chứa nước 620ml
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Máy pha cà phê viên nén Scishare S1201 có 2 nút pha tiêu 
chuẩn: “Espresso” tách nhỏ và “Lungo” tách lớn theo phong 
cách Americano.
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Hai chế độ pha cơ bản
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Giúp bạn có thể tự do "cá nhân hóa" tách cà 
phê theo phong cách và sở thích riêng! Chỉ cần 
nhấn giữ nút Lungo để điều chỉnh lượng cà phê 
chiết xuất trong khoảng từ 25-180ml.

Chức năng ghi nhớ
"Cup Memory"



Không cần những thiết bị cà phê đắt đỏ hay những kiến 
thức chuyên sâu để có một ly cà phê ngon! Scishare S1201 
cùng bạn mọi lúc: buổi sáng trước khi đi làm, tán gẫu cùng 
gia đình, lúc làm việc hoặc đọc sách,...

Chỉ cần 1 phút
cho tách cà phê ngon
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Đâu là màu sắc
yêu thích của bạn?

Xám
(Quite Gray) Xanh bạc hà

(Mint Green)

Vàng Gold

Với 3 màu sắc thời thượng, chiếc 
máy Scishare S1201 sẽ là đại diện 

cho tính cách riêng của bạn!



THÔNG TIN KỸ THUẬT

THÔNG TIN THÔNG SỐ

Dài x Cao x Rộng 33 x 8.,5 x 21,5 cm

Trọng lượng 2,0 Kg

Áp suất nén 20 Bar

Ngăn chứa nước 0.62 L

Điện áp/Công suất 220-240V/ 1200W

Màu Xám/ Vàng gold

Kích thước viên nén Tương thích viên nén Nespresso/ Carraro

Bảo hành 12 Tháng

Xuất xứ Trung Quốc
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Showroom Sài Gòn
Sala - SARIMI A1-00.10, 74 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, HCM

Hotline: 0909 244 358

Showroom Hà Nội 
87 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.

Hotline: 0907 83 83 95


