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 Nova ۱۴۹دستگاه اسپرسوساز نوا  یمعرف
نوا    دستگاه طراح  کی nova ۱۴۹اسپرسوساز  با  ساز  قهوه  دکه  یبرا  یعال  اریبس  یدستگاه  کار،  محل  منازل،  در  و  مصرف  ها 

 ی هاو لوله   یبار و اجزا داخل  ۱۵با قدرت بخار   nova ۱۴۹. اسپرسو ساز نوا  باشد یشاپ م  ی جزء لوازم کاف  ژهیها و به وسوپرمارکت 
 ۱۴۹خارج شده از نوا    ی. اسپرسوشودیمحسوب م  ی اسپرسوساز قو  کی که    باشد ی موات    ۱۲۵۰بخار از فوالد ضدزنگ و قدرت  

nova باشد یدستگاه م نیخوب ا اریقدرت باال و بس ینشان دهنده   یعال یو دما یعال یبا کرما. 

گرم اعم   یهایدن یو انواع نوش ریفوم ش هیته یبخار و آب جوش است که از آن برا  دینازل تول یدارا  149اسپرسوساز نوا  دستگاه
  ی دارا  149. دستگاه اسپرسوساز نوا  باشدیقابل چرخش م   ۱۴۹نازل بخار در نوا    نی. همچنشودیلته، و… استفاده م  نو،یاز کاپوچ

  ن ییاسپرسو فنجان خود را گرم نموده و از پا  یهیکه قبل از ته  دهدیامکان را م  نیکه به شما ا  تفنجان اس  یگرم کننده   ستمیس
بزرگتر است که باعث    139نسبت به نوا    149نوا    ی. درضمن صفحه گرم کننده کندیم  ی ریجلوگ  یریعصاره گ  نیقهوه ح  یآمدن دما

 .را نگه دارد یشتر یتعداد فنجان ب شودیم

دستگاه    نیو پمپ آب ا  لریبه دستگاه داده است. بو  یخاص  ییبایبراق ضدزنگ ساخته شده است که ز  ل یاز است  ۱۴۹نوا    یبدنه 
دو بسکت تک و دبل    یخود دارا  یقبل  یهامانند مدل  زین  ۱۴۹تر است. نوا    یقو  ۱۳۹  ای  ۱۴۰  یعنی  یقبل  یهانسبت به مدل

کنندگان اسپرسوساز در ابعاد    دیتول  نی. نوا جزو برترد یاز آن استفاده کن  دیتوانیو دبل م  نگلیس  یاسپرسو  یکه برا  باشدیم
شناخته    اریبرند بس  نیا  رانیخود را داراست و در ا  ینسبت به رقبا  یمناسب تر  اریبس  متیق  تیفیکه عالوه بر ک   باشدیکوچک م

 .باشدی شده م

 149مختلف اسپرسوساز نوا  یهاقسمت

 دستگاه  یهادکمه 

.  شودیدکمه زرد رنگ م  یچراغ قرمز باال  میکنیدکمه سمت چپ دکمه روشن و خاموش دستگاه است. اول که دستگاه رو روشن م
که دستگاه در حالت آماده به کار قرار    میشویتا دستگاه کامال داغ شود. با خاموش شدن چراغ زرد متوجه م  می صب کن  یکم  دیبا

 .گرفته است 

  ی ر یقطع کردن اسپرسو گ  ی. )براردیگیقرار م  ی: حالت وسط که دستگاه در حالت خنثردیگیچرخان وسط در سه حالت قرار م  دکمه
. و با چرخاندن  کندیاسپرسو م  هیقهوه و ته  یریشروع به عصاره گ  ۱۴۹(. با چرخاندن دکمه به سمت عالمت فنجان، نوا  یریفوم گ  ای

شده و آب را   شتر یدستگاه ب یتا دما میصب کن یکم دی. البته باردیگیم  یریبه حالت فوم گ گاهدکمه به سمت عالمت بخار دست
قرار گرفته است.    یریدستگاه در حالت فوم گ  دهدیگاه خاموش شود که نشان مکه چراغ سمت راست دست  یبخار کند. تا وقت

 .شودیدکمه بخار آب پر فشار از نازل دستگاه خارج م  نیادکمه سمت راست دستگاه که دکمه شروع به کار نازل بخار است. با زدن  

 149دستگاه اسپرسوساز نوا  لتریپرتاف

داخل آن قرار    ی فلز  یهاسبد   ایها  که بسکت   یدارد و مخزن  یبه رنگ مشک  یادسته   لتریپرتاف  د،ینیبی م  ری همان طور که در تصو
دو فنجون اسپرسو،    ایاسپرسو دبل    یبرا  ردیگی م  یدر آن جا  شتر یتر که مقدار قهوه ببزرگ   یکیها دو تا هستند  . بسکت رندیگیم

و تمپر    مانه یپ  دینیبی م  ری که در تصو  یگرید  یله یوس  فنجان اسپرسو ست.  کی   ای  نگل یس  و اسپرس  یتر هم برا بسکت کوچک 
 .میکنیفشرده کردن پودر قهوه استفاده م یآن برا نییکردن قهوه و از قسمت پا مانهیپ یآن برا ییاست. از قسمت باال
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  یی . به کمک قسمت انتهامی زیریقرار داده و پودر قهوه را داخل آن م  لتریگرفتن اسپرسو ابتدا بسکت مورد نظر را داخل پرتاف  یبرا
  م ی جرخانیدستگاه بسته و دکمه دستگاه را به سمت حالت فنجان م  یرا رو  لتری. پرتافمیکنیتمپر، پودر قهوه را فشرده م  ای  مانهیپ

 .قهوه انجام شود یریعصاره گ ندیتا فرآ

 ۱۴۹بخار دستگاه اسپرسو نوا  نازل

کف    ریش  هیکه بر پا  ییهایدنینوش  هیته  یبرا  ری. از کف شردیگیمورد استفاده قرار م  ریکف ش  هیته  یبرا   ۱۴۹بخار دستگاه نوا    نازل
شما انجام    یکار را برا  نیکف دار دارند که نازل بخار ا  ریبه ش  ازین  اتویلته، ماک  نو،یبعنوان مثال: کاپوچ  شودیدار هستند استفاده م

 .از آن استفاده کرد  توانینپتون م  یچا  دنینوش   یدهد ک برا   لیاست که آب جوش تحو  یحالت  یبخار دارا  نازل  نی. همچندهدیم

 چه؟ یعنیبار دارد   ۱۵اسپرسو فشار  دستگاه
  تیفیک  تیو در نها  رودیاز قهوه باالتر م  یر یالتر باشد قدرت عصاره گباشد، فشار بخار هر چه با  یبار م   ۱۵بخار دستگاه    فشار

بار    ۱۵بار وجود دارد که    ۲۰بار تا    ۵قدرت فشار بخار از    یخانگ  ی. در دستگاه هاشودیارائه م  یباالتر و با خامه بهتر  یقهوه خروج
 .باشدی م ربا ۱۵قدرت فشار بخار هم  یصنعت مهین ی را دارند و در دستگاه ها  های ر یگ ارهعص  نیبار بهتر ۲۰و 

 چگونه است؟   149کار با اسپرسوساز نوا  آموزش
سپس دستگاه    م،یکنیکه ابتدا مخزن دستگاه را پر از آب م  باشدیصورت م  نیبد  ۱۴۹استفاده از دستگاه اسپرسوساز نوا    نحوه

و چراغ دستگاه   شودی دستگاه آماده به کار م  قهی. بعد از چند دقمیکنیدستگاه را روشن م  on و با دکمه  میکنیرا به برق متصل م
و به    میکنیم  کنواخت ی و بعد از آن قهوه را    زم یریدسته گروپ دستگاه قهوه اسپرسو م  ای  لتریف. سپس داخل پرتاشودیثابت م

شود، سپس دسته گروپ دستگاه را در محل مشخص   کنواختیتا کامال    مینکیبر آن وارد م  لوگرمیک  ۱۵حدود    یتمپر فشار   لهیوس
به همراه بخار از قهوه فشرده شده عبور کند و عمل    جوشتا آب    میچرخانی و دکمه وسط دستگاه را به سمت فنجان م  میبندیم

 .شکل انجام شود نیبه بهتر یر یعصاره گ

شدن قهوه    ابیکه از آس  یقهوه و مدت زمان  یمقدار تمپ کردن قهوه، تازگ   اب،یمانند درجه آس  یکه عوامل  دیداشته باش   توجه
 ت یفیو با ک  یعال   اریبس  یشده باشند قطعا قهوه خروج  تینقش دارند و اگر همه موارد ذکر شده رعا  یریهمه در عصاره گ  گذردیم

 ی که در سمت راست دستگاه قرار دارد و برا   ردیگی مورد استفاده قرار م  ری فوم ش  هیته  ی دلخواه خواهد بود. ضمنا نازل بخار برا
ولوم وسط   هیو بعد از چند ثان  میکنیبخار فعال م  یاستفاده از آن ابتدا دکمه بخار که در قسمت راست دستگاه قرار دارد را بر رو

 .ستا  یریفوم گ یو آماده برا  شودی . بخار از نازل بخار خارج ممیچرخانیدستگاه را به سمت بخار )راست( م
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 149متداول اسپرسوساز نوا  سواالت

 ساخت کدام کشور است؟ ۱۴۹اسپرسوساز نوا  دستگاه

 .باشدیم  نیدستگاه اسپرسو ساخت چ یبرندها  نیو از بهتر باشدی م نیدستگاه ساخت چ نیا

 چقدر است؟ ۱۴۹بخار دستگاه قهوه ساز نوا  فشار

 .باشدیبار م ۱۵دستگاه   نیبخار ا فشار

 گرفت؟ توانی دستگاه آب جوش هم م  نیاز ا ایآ

 .هم آب جوش هم بخار گرفت و استفاده کرد توانی از نازل بخار دستگاه م بله

 ست؟ یچ ۱۴۹دستگاه اسپرسو نوا   متعلقات

 .باشد یو دبل م نگلیبسکت س ،یکی قهوه و تمپر پالست مانه یپ کی  یدستگاه دارا نیا

 در کجاست؟ ۱۴۹دستگاه اسپرسو نوا  کاربرد

 .کوچک و منازل مورد استفاده قرار داد یشاپ ها یدر کاف  توانیدستگاه را م نیا

 ست؟یدستگاه چ  نیتوسط ا هی قابل ته یهایدنینوش

 .کرد هیو…. را ته اتویلته، ماک نو،یمثل اسپرسو، کاپوچ ییهای دنینوش توانیدستگاه م نیاستفاده از ا با

 ست؟یچ  149دستگاه اسپرسوساز نوا  یبدنه  جنس

 .است نهیی آ هیبراق و شب اریبراق ضدزنگ ساخته شده است که بس لیاز است ۱۴۹نوا  یبدنه 

 


