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VÍTEJTE

Káva. Ale chutnější

Před 15 lety vytvořili Hans Errmann, Thomas Meier a Peter 

Wildner značku NIVONA. Hlavní myšlenka: Prodávat plně 

automatické kávovary prostřednictvím specializovaných 

prodejců.

Protože obchod se uzavírá mezi lidmi. Protože věříme 

v poskytování špičkových služeb a poradenství. Protože každá 

vášeň začíná šálkem kávy. Stejně jako náš příběh.

Značka NIVONA je letos atraktivnější než kdy jindy – díky 

novému designu a našim novým plně automatickým 

kávovarům. V nabídce společnosti NIVONA zaručeně 

naleznete dokonalý, plně automatický kávovar na míru vašim 

potřebám.

Protože vaše chuť je to, co se počítá. S každým cappuccinem.

S každým espressem. Následujte svou vášeň.

Tak totiž začíná každý jedinečný příběh.

Víme, o čem mluvíme.

Christian Fritsch Peter Wildner

Váš Christian Fritsch

(vedoucí prodeje ve 

společnosti NIVONA)

Váš Peter Wildner

(generální ředitel 

společnosti NIVONA)
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Inspirováno 
baristy.

Vytvořeno pro vás.
Co je pro nás ve společnosti NIVONA nejdůležitější. Staňte se součástí velké rodiny: Pokud máte doma 

kávovar NIVONA, jste jedním z nás. Káva je pro nás více 

než pouhým nápojem. Je pro nás symbolem vášně 

a sociální interakce, klidu a míru, a v neposlední řadě – 

domova. Káva sbližuje lidi a překračuje hranice.

Naším úkolem je předat vám tuto myšlenku v každém 

lahodném šálku. Proto co nejvíce usnadňujeme obsluhu 

našich plně automatických kávovarů. Abyste si mohli 

vychutnat osobní chvíle. Odpolední cappuccino se svými 

nejbližšími. 

Lahodné caffè crema na začátek náročného pracovního 

týdne. Espresso po příjemné večeři s přáteli.

Koneckonců, pozvání na kávu se těžko odmítá.

Dali byste si šálek? Zveme vás.
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Jsme tady pro vás.
Abychom vám poskytli 

přidanou hodnotu.
A vy jste středem naší pozornosti, zvláště pokud jde 

o služby. Protože chceme být po vašem boku se 

spolehlivou podporou i po zakoupení kávovaru NIVONA.

Jsme tu pro vás.

Precizní technologie uvnitř našich plně automatických 

kávovarů zajišťuje dokonalý zážitek z kávy. Abychom 

zajistili, že každý šálek bude skutečně lahodný, vyhradíme 

si dostatek času – pro vás.

Pokaždé, když zavoláte na naši servisní linku nebo nám 

pošlete e ‑mail, dostanete odpověď na všechny dotazy, 

které máte, rychle a přehledně.

Budete příjemně překvapeni.

Počítají se činy, ne slova.

Slibujeme vám:
budete překvapeni.
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Protože vždy je 
prostor pro zlepšení.

Jsme perfekcionisté. Nemůžeme si pomoci.

Rádi pro vás kdykoliv uděláme něco navíc. Produkty 

značky NIVONA jsou alternativou k běžně prodávaným 

kávovarům: Nabízí špičkovou kvalitu za férovou cenu. 

Dlouhou životnost. Intuitivní a jednoduché ovládání.

Protože se řídíme těmito hodnotami, rádi úzce 

spolupracujeme s naším švýcarským výrobcem. 

Plně automatické kávovary NIVONA najdete pouze 

ve specializovaných obchodech. Těchto principů 

se budeme držet i v budoucnu, protože oceňujeme 

všechny naše partnery a zákazníky. Klademe důraz  

na dlouhotrvající vztahy.

A víme, že nikdy nepolevíme. Protože vždy existuje 

prostor pro zlepšení. Vývoj a zlepšování je nekonečný 

proces. Proto nikdy neusínáme na vavřínech.

Abychom vám mohli nabídnout výjimečnou kvalitu.

A nabídnout vám exkluzivní šálek kávy. Pokaždé.

Tam, kde ostatní končí, my 
začínáme.



       Naše káva 
vám pomůže vstát 
         pravou nohou.

Řada 5
,
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Udělejte si ráno příjemnější. A zbytek dne 

taky. Modely z naší řady 5 připravují nádherně 

aromatickou, čerstvě namletou kávu. Vstaňte 

z postele pravou nohou díky kávě z našeho plně 

automatického kávovaru. Bez otravných filtrů.

 

Vychutnejte si větší hrníček kávy nebo lahodné 

espresso. Sami, nebo ve dvou. Náš kompaktní 

model nabízí více než jen skvělou cenu.

Je to vaše vstupní brána do rozmanitého světa kávy.

 � Espresso a další kávové nápoje – rychle 
a jednoduše

 � Možnost přípravy dvou šálků espressa 
nebo jiné kávy současně.

 � Vysoce kvalitní, kónický mlýnek z tvrzené 
oceli

 � Ruční tryska SPUMATORE: Pro třešničku 
na dortu v podobě mléčné pěny

NICR 5
,
20

Matně černá / chromová

NICR 5
,
30

Stříbrná / chromová

Kompaktní model pro 
úspěšný vstup 
do nového dne



Váš osobní barista.

Řada 6
,
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Věřte nám, že jste doposud neochutnali skutečně 

dobrou kávu. Alespoň ne takhle. S naší řadou 6 si 

můžete kávu připravit jako profesionální barista – 

plně automaticky. Seznamte se s naší aromatickou 

technologií a vychutnejte si lahodnou chuť 

kávových zrn a plnou intenzitu vynikající chuti.

 

Postará se o to náš „Barista in a box“ (technicky 

řečeno: Aroma Balance System).

Chcete znát podrobnosti o naší aromatické 

technologii? Více informací naleznete na straně 33 

v tomto katalogu.

 � Vstupní model kávovaru NIVONA 
s technologií pro dokonalé aroma

 � Obsahuje technologii „Barista in a box“ 
(Aroma Balance System)

 � Napěňovač mléka EASY SPUMATORE

 � Připojení Bluetooth pro ovládání mobilní 
aplikací

NICR 6
,
60

Matně černá / chromová

NICR 6
,
75

Titanová / chromová

Všestranný 
pomocník



  Vynikající  
cappuccino stisknutím 
           tlačítka.

Řada 7
,



14 / 15

Umíme to nejlahodnější cappuccino – stiskem 

jediného tlačítka.

Naše řada 7 spolehlivě slouží milovníkům latte a latte 

macchiato již léta.

 

Jeho základem je přitom až překvapivá jednoduchost. 

Kouzlo lahodného cappuccina tkví ve společných 

chvílích, důvěře a inspiraci. Chtěli jsme, aby náš přístroj 

dokázal tento pocit navodit v každé kuchyni. Abyste 

mohli být zcela přítomni v daném okamžiku. My se 

postaráme o kávu.

 � Cappuccino a latte macchiato stisknutím 
tlačítka

 � Jednoduché uložení předvolby oblíbeného 
nápoje

 � Snadné čištění mléčného okruhu

NICR 7
,
59

Matně černá / chromová

NICR 7
,
69

Stříbrná / chromová

NICR 7
,
79

Bílá / chromová

Potěšení z mléčné pěny



Potěšení
znamená ještě jedno 
            cappuccino.

Řada 8
,
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Od cappuccina vás dělí jediná otázka, stejně jako  

na římském Piazza del Popolo: Nejdříve káva? Nebo 

mléko?

Protože znalci kávy vědí: Pro opravdové potěšení 

z cappuccina musí mléko kávu jemně obalit. Což 

znamená, že káva musí být v šálku jako první. To je 

technologická výzva pro jakýkoli plně automatický kávovar.

  

Ale naše řada 8 vám dává na výběr pouhým stiskem 

tlačítka. I pro dva šálky současně. Protože, jak všichni 

víme, cappuccino si nejlépe vychutnáte společně s vašimi 

nejbližšími.

 � Dvě cappuccina nebo latte macchiata stisknutím 
tlačítka

 � Profesionálně připravené cappuccino 
díky aromatické technologii (Cappuccino 
Connaisseur)

 � Snadné čištění mléčného okruhu

 � Uložení až 10 vlastních receptur kávových 
nápojůNICR 8

,
20

Matně černá / chromová

NICR 8
,
25

Nerezová ocel / chromová

Ideální typ



     Elegance 
opravdové 

       klasiky.

Model 9
,
30
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Nadčasovost je vzácná vlastnost – a tento stroj k ní 

přidává nádherný design a eleganci. Naše kávovary 

NICR 930 kombinují podstatu řady 9 s osvěžujícím, 

novým vzhledem.

 

Větší kulinářské potěšení a větší pohodlí: Stačí 

stisknout tlačítko pro přípravu kávy, cappuccina 

nebo latte macchiata – také dvou šálků současně, 

pokud zrovna potřebujete.

Každý okamžik může být svůdný a elegantní.

 � Přepracované, intuitivní ovládání

 � Dvě cappuccina nebo latte macchiata 
stisknutím tlačítka

 � Snadné čištění mléčného okruhu

 � Nadčasový design

NICR 9
,
30

Titanová / chromová

Nadčasový design pro 
zvláštní přitažlivost



             Pro 

dokonalé 
             cappuccino.

Řada 9
,
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Chuť je otázkou správného nastavení – pohodlí je 

dané. Modely z naší řady 9 kombinují inovaci a intuici 

založenou na nejnovější aromatické technologii. 

Barevný, velký displej vám poskytne jasný přehled 

během přípravy kávy.

Kávovar navíc umožňuje vybrat si jeden z předvolených 

chuťových profilů. Slouží k tomu mobilní aplikace, 

ve které si můžete recept každého kávového nápoje 

přizpůsobit druhu kávy NIVONA podle doporučení 

našeho baristy.

Osvětlení nádržky na vodu je dalším nezaměnitelným 

rysem tohoto kávovaru. To vše jen proto, abyste  

ze svého cappuccina a dalších kávových nápojů získali 

maximum.

 � Jedinečná funkce Aroma Pre ‑Select pro 
nastavení chuťového profilu v mobilní aplikaci

 � Všechny funkce naší aromatické technologie 
v jednom zařízení

 � Stylový design s intuitivním displejem 
a osvětlením nádržky na vodu

 � Funkce Flying Picture – přeneste své 
fotografie na displej kávovaru NIVONA 
prostřednictvím aplikace

NICR 9
,
60

Matně černá / chromová

NICR 9
,
70

Titanová / chromová

Absolutní vítěz

Probouzejte se  
s krásnými vzpomínkami 
každé ráno,

909

a zároveň si vychutnejte lahodné cappuccino 

díky funkci Flying Picture ve vybraných 

kávovarech NIVONA. Přenášejte fotografie ze 

smartphonu přímo na velký displej kávovaru 

NIVONA prostřednictvím Bluetooth. Dodejte 

speciálním okamžikům speciální atmosféru.

Součástí modelů 960 a 970.



Řada 10             Všestranný 

kávový mistr    hledá novou práci.

Řada 10
,
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V práci se na nás všechno hrne maximální 

rychlostí – s výjimkou kávy. Náš kávovar NICR 1040 

tento problém jednoduše řeší. Snadno se ovládá, 

čistí, a obsahuje extra velkou nádobou na kávová 

zrna a nádrž na vodu, takže je ideální do jakékoliv 

kanceláře.

Díky novým hadičkám a technologii easyclean+ 

lze mléčný okruh vyčistit stiskem tlačítka. Už žádné 

odpojování hadice na mléko pro jednodušší čištění. 

Pokud se schůzka protáhne, speciální funkce 

dokáže poskytnout až 1,9 litrů kávy najednou.

A profil Quick rychle připraví spoustu kávy stiskem 

jediného tlačítka.

Zpříjemnění pracovní doby zaručeno.

 � Navržen pro 60 až 65 šálků denně

 � Určen pro kancelářské použití s velkou 
nádržkou na vodu a zásobníkem  
na kávová zrna

 � Funkce pro rychlou přípravu velkého 
množství kávy

 � Příprava velkého množství kávy: 
až 1,9 litru najednou

NICR 10
,
40

Titanová / chromová

Speciální důstojník 
se hlásí do služby



     Základem jsou dobrá 

zrna.
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Tato káva se vyznačuje karamelovými 

tóny a jemnou chutí. Díky sametově 

měkkému tělu jsou tato zrna ideální 

pro cappuccino a černou kávu.

Jemná, harmonická, vyvážená

NIA 1000

CAFFÈ 
AREZZO

Intenzivní chuť a nízká kyselost: Náš 

tip pro opravdové znalce espressa. 

S chutí připomínající ořechy 

a horkou čokoládu. Dlouhodobá 

dochuť a potěšení v každém šálku.

Silná, pikantní, čokoládová

NIT 1000

ESPRESSO 
TORINO

100% gurmánská 
Robusta

100% Arabica 
z vysokohorských plantáží

Tato vyvážená směs na espresso je 

poměrně jemná a všestranná. Její plně 

zaoblená vůně je speciálně navržena pro 

plně automatické kávovary a harmonicky 

se rozvíjí v espressu, cappuccinu 

a kávových nápojích s větším objemem.

Harmonická, aromatická, krémová

NIM 1000

ESPRESSO 
MILANO

50% Arabica 
z vysokohorských plantáží
50% gurmánská Robusta

Pečlivě vybraná 
a s láskou pražená
Bez ohledu na to, jak dobrý může být váš plně 

automatický kávovar, pokud nepoužíváte kvalitní 

kávová zrna, vaše cappuccino nebo espresso si 

neužijete. Proto jsme v úzké spolupráci s našimi 

pražírnami vyvinuli tři speciální směsi. Vychutnejte 

si chuťovou rozmanitost kávy a vydejte se na 

smyslovou výpravu.

Kávová zrna



Nezapomeňte na

      mléko.
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Hadička na mléko NIMA 330

Čistá hadička na mléko pro optimální 

mléčnou pěnu, v praktickém balení po 3 

kusech. Takže vždy budete mít po ruce 

náhradní hadičku. Koneckonců, je to jediný 

způsob, jak udělat skvělé cappuccino nebo 

latte macchiato.

• Náhradní hadička na mléko pro všechny 
modely NIVONA s funkcí OneTouch 
SPUMATORE

•  Balení po 3 kusech

NIMA 330

Usnadněte si život
S našimi doplňky budete vybaveni pro každou výzvu. Mléko 

pro vaše cappuccino zůstane chladné v nádobě NICO 100. 

Naše designová nádoba na mléko NIMC 1000 je dodávána 

bez vlastního chladicího systému, ale lze ji bezpečně 

uchovávat v ledničce a mýt v myčce nádobí. Čistý výkon.

Nádoba na mléko NIMC 1000

Bez vlastního chladicího systému, ale 

perfektně vhodná do chladniček a myček 

nádobí: Náš NIMC 1000 nabízí optimální 

skladování mléka a atraktivní design, který 

vedle vašeho kávovaru NIVONA obzvláště 

vynikne.

•  Dokonalé skladování čerstvého mléka

•  Vyrobena z průhledného plastu

•  Umožňuje snadno zjistit hladinu mléka

•  Kapacita: 1 litr

•  Pro modely SPUMATORE s funkcí 
cappuccina

NIMC 1000

Příslušenství pro 
přípravu mléka

NIVONA NICO 100 s chlazením
Optimální vychlazení bez ohledu na teplotu.

Naše nádoba NICO 100 s chlazením zajišťuje, 

že mléko pro cappuccino a jiné mléčné kávové 

nápoje zůstane čerstvé a dokonale vychlazené. 

Vhodné pro všechny plně automatické kávovary 

řady 6,  7,  8,  9 a 10. Zvláště praktické při velké 

spotřebě cappuccina. Jednoduše dovnitř vložte 

krabici od mléka a o všechno ostatní se postaráme.

•  15 × 31,5 × 27 cm / (Š × V × H), 2,6 kg

•  230 V / 50 Hz / 23 W

•  Chlazení běžně dostupného, krabicového 
mléka (1 l)

•  Chladicí výkon: Až 20 °C pod pokojovou 
teplotou a maximálně 2 °C

NICO 100



Pečujte o svá 

        zrna.



28 / 29

Mlýnek na kávu CafeGrano NICG 130

Dokonale upražená kávová zrna si zaslouží 

tu nejlepší péči. Nezáleží na tom, zda chcete 

připravit espresso v malém kávovaru, nebo ručně 

filtrovanou kávu. Mlýnek CafeGrano umožňuje 

snadné nastavení správného stupně mletí a získá 

to nejlepší z kávových zrn – nejen pro plně 

automatické kávovary, ale i pro jiné metody 

přípravy. Tento mlýnek umožňuje přípravu 

lahodné, čerstvě namleté kávy.

• Několik stupňů mletí

• Mletí, které zachovává chuť a aroma kávy

• Vysoce kvalitní kónický mlýnek z nerezové 

oceli

Příslušenství 
pro mletí kávy

Mlýnek CafeGrano dokonale namele vaši kávu. 

Ať už se chystáte připravit espresso nebo ručně 

filtrovanou kávu, vždy dostanete plnou chuť 

a aroma čerstvě umleté kávy. A s naším přídavným 

zásobníkem na kávová zrna dokáže mlýnek NICR 

1040 pojmout celé kilo lahodných kávových zrn.

Přídavná nádoba na kávová zrna 
NIZB 410

Rozšiřuje kapacitu na kávová zrna mlýnků 

1030 a  1040 na 1000 g. Velmi snadná 

instalace.

•  Výška nádoby: 
4 cm

•  Víko lze stále 
snadno zavřít

Dokonalá kombinace

NIZB 410

NICG 130



Čistota je 

      základ.

Už žádné protivné čištění! Alespoň ne co se týče 

vašeho kávovaru NIVONA. Díky našim čisticím 

prostředkům můžete plně automatický kávovar 

udržovat v naprosté čistotě.

Tak jednoduše, jak jen to je možné. Tak důkladně, 

jak to bude nutné.

Řada produktů 
NIVONA pro 
čištění a péči

NIVONA CLEAN3BOX 
NICB 301

Všestranný pomocník pro čištění:

Naše CLEAN3BOX obsahuje vše, co 

budete potřebovat pro péči o váš 

kávovar NIVONA:

Tekutý odvápňovač PREMIUM, čistič 

mléčného okruhu CreamClean a naše 

čisticí tablety.
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Tekutý odvápňovač NIVONA 
PREMIUM
NIRK 703

Nejen, že rozpouští vodní kámen, ale také se  

na něj váže. Tento tekutý odvápňovač 

spolehlivě odstraňuje vodní kámen z  plně 

automatického kávovaru.

• Vysoká účinnost

• Odvápňuje beze zbytků

• Šetrný k materiálům a potravinově bezpečný

U  plně automatických kávovarů 

používejte filtry na pitnou vodu NIVONA 

CLARIS. Snížíte tím potřebnou frekvenci 

odvápňování.

Filtr na pitnou vodu NIVONA 
CLARIS
NIRF 700

Váš kávovar NIVONA dokonce filtruje vodu  – 

díky filtru na pitnou vodu CLARIS. Pro optimální 

kvalitu vody a  dlouhou životnost kávovaru 

NIVONA.

• Snižuje množství vodního kamene

• Odstraňuje zápach a chuť chlóru

• Filtruje kontaminující látky, zejména 
kovy, těžké kovy, zbytky léčiv, pesticidy 
a herbicidy

• Čistě přírodní složení bez chemických 
přísad

• Snižuje potřebu odvápňování plně 
automatického kávovaru

• Filtrační kapacita: 50 l / max. 2 měsíce

Čistič mléčného okruhu NIVONA 
CreamClean
NICC 705

Krémová, čerstvá mléčná pěna je možná pouze 

tehdy, je ‑li mléčný okruh kávovaru NIVONA 

dokonale čistý. Pro optimální výsledky použijte 

náš čistič CreamClean.

• Efektivní čištění

• Rozpouští a odstraňuje usazeniny tuků 
a bílkovin bez zbytků

• Šetrný k materiálům

Čisticí tablety NIVONA
NIRT 701

Zajistěte plné aroma a  čisté potěšení z  kávy tím, 

že budete udržovat kávovar NIVONA v  naprosté 

čistotě. Naše čisticí tablety jsou jednoduchost 

sama.

• Efektivně rozpouští a odstraňuje zbytky kávy 
a kávového oleje

• Důkladně a jemně čistí varnou jednotku přístroje

Čistěte varnou jednotku pravidelně, 

nejméně však jednou měsíčně. Jednoduše 

ji vyjměte, opláchněte pod studenou vodou, 

nechte uschnout a vložte zpět. Tento proces byste 

měli opakovat před každým čištěním kávovaru.

 



Káva 
připravená tak, jak to 
žádný stroj nedokáže.
Z plně automatického 

kávovaru.



Aroma
Balance
System

 konstantní
Hořkosladké tóny,

mírně kyselá, plná chuť.

Průběh přípravy
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 dynamický
Jemně kyselá, lehce ovocná 

a příjemná chuť.

 intenzivní
Silná, kyselá a plnohodnotná chuť 

s výraznými hořkými tóny.

Protože každá káva je jiná, stejně jako každý 
milovník kávy. Pomocí kávovaru NIVONA 
nepřipravíte jen tak ledajakou kávu. Díky naší 
unikátní aromatické technologii si připravíte 
lahodný šálek skutečně po svém.

Takto dokáže náš 
Aroma Balance 

System zpracovat 
například naši směs 

Espresso Milano.

Cappuccino Connaisseur
Pravé cappuccino se připravuje tak, aby mléko jemně obalilo kávu, což 

znamená, že káva musí být v šálku jako první. To, čeho může barista 

snadno dosáhnout pomocí pákového stroje, je technologickou výzvou 

pro plně automatické kávovary. Ale váš přístroj NIVONA to zvládne 

s lehkostí. Od řady 8 a výše můžete určit pořadí mléka a kávy během 

přípravy cappuccina.

Funkce Aroma Pre ‑Select
S pozdravem od našeho baristy: Pomocí mobilní aplikace si můžete 

recept každého kávového nápoje přizpůsobit druhu kávy NIVONA podle 

doporučení našeho baristy. Součástí modelů 960 a 970.

Trojitá technologie 
pro více AROMA

1

2

Kávová zrna obsahují více než 800 různých vůní, které lze plně rozvinout 

pouze tehdy, pokud přizpůsobíte proces extrakce druhu kávy. Proto 

vám náš jedinečný Aroma Balance System dává na výběr. Můžete si 

vybrat jeden ze tří chuťových profilů, od harmonické jemnosti po plnou 

intenzitu. K dispozici od řady 6 a výše. Dostaňte z každého zrna to 

nejlepší.

Barista in a Box 
(Aroma Balance System)

3
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Komfort

Údržba

Design

Technologie

Zkrácené označení NICR 520 NICR 530 NICR 660 NICR 675 NICR 759 NICR 769 NICR 779 NICR 820 NICR 825 NICR 930 NICR 960 NICR 970 NICR 1040

Funkce Aroma Pre ‑Select x x

Aroma Balance System (chuťové profily) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cappuccino Connaisseur x x x x x x

Nastavení síly kávy (úrovně) 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5

Nastavitelná teplota kávy (úrovně) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3

Ukládání receptur „Moje káva“ 1 5 1 1 1 10 10 9 8 8 18

Množstevní příprava x

Průběžné programování x x x x x x x x x

Dva termočlánky x

Rychlý profil x

Měnitelné tovární nastavení receptů x x x x x x x x x x x

Ruční tryska SPUMATORE x x

Ruční tryska EASY SPUMATORE x x

OneTouch SPUMATORE (cappuccino jedním stiskem tlačítka) x x x DUOplus DUOplus DUOplus Duo Duo Duo

Příprava 2 šálků cappuccina atd. x x x x x x

Příprava 2 šálků espressa / černé kávy x x x x x x x x x x x x x

Dávkování horké vody na čaj (úrovně) x x 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3

Výškově nastavitelná výpust kávy (v cm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16,5

Podstavec na šálky (aktivně vyhřívaný) x x

Zadní kolečka x x x x x x x x x

easyclean+ x

Funkce automatického proplachování trysky OneTouch SPUMATORE x x x x x x x x x

Filtr na pitnou vodu CLARIS v balení x x x x x x x x x x x 2

Barva (přední strana) Matně černá Stříbrná Matně černá Titanová Matně černá Stříbrná Bílá Matně černá Nerezová ocel Titanová Matně černá Titanová Titanová

Barva (ovládací prvky) Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová

Barvy osvětlení šálků x x x 2 2 2 2 2 2

Barvy osvětlení nádrže na vodu 8 8

Dialogové zobrazení symbolů x x

Barevný TFT displej x x x x x x x x

Barevný dotykový TFT displej x x x

Bluetooth pro připojení k aplikaci NIVONA x x x x x x x x x

Mimořádně tichý provoz x x x x x x x x x

Hmotnost vč. obalu 10,0 kg 10,0 kg 10,0 kg 10,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 14,8 kg 14,8 kg 14,8 kg 16,4 kg

Rozměry přístroje (Š × V × H) v cm, cca 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 33 × 48 24 × 33 × 48 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 30 × 42 × 48

Rozměry balení (Š × V × H) v cm, cca 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 60 × 50 × 40 60 × 50 × 40 60 × 50 × 40 60 × 50 × 40

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Tlak čerpadla 15 barů
230 V napětí
1455 W (řada 8/řada 9 příkon 1465 W /
NICR 1040 příkon 2700 W)
Režim ECO / vypínač pro nulovou spotřebu energie

DALŠÍ FUNKCE:



Zkrácené označení NICR 520 NICR 530 NICR 660 NICR 675 NICR 759 NICR 769 NICR 779 NICR 820 NICR 825 NICR 930 NICR 960 NICR 970 NICR 1040

Funkce Aroma Pre ‑Select x x

Aroma Balance System (chuťové profily) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cappuccino Connaisseur x x x x x x

Nastavení síly kávy (úrovně) 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5

Nastavitelná teplota kávy (úrovně) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3

Ukládání receptur „Moje káva“ 1 5 1 1 1 10 10 9 8 8 18

Množstevní příprava x

Průběžné programování x x x x x x x x x

Dva termočlánky x

Rychlý profil x

Měnitelné tovární nastavení receptů x x x x x x x x x x x

Ruční tryska SPUMATORE x x

Ruční tryska EASY SPUMATORE x x

OneTouch SPUMATORE (cappuccino jedním stiskem tlačítka) x x x DUOplus DUOplus DUOplus Duo Duo Duo

Příprava 2 šálků cappuccina atd. x x x x x x

Příprava 2 šálků espressa / černé kávy x x x x x x x x x x x x x

Dávkování horké vody na čaj (úrovně) x x 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3

Výškově nastavitelná výpust kávy (v cm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16,5

Podstavec na šálky (aktivně vyhřívaný) x x

Zadní kolečka x x x x x x x x x

easyclean+ x

Funkce automatického proplachování trysky OneTouch SPUMATORE x x x x x x x x x

Filtr na pitnou vodu CLARIS v balení x x x x x x x x x x x 2

Barva (přední strana) Matně černá Stříbrná Matně černá Titanová Matně černá Stříbrná Bílá Matně černá Nerezová ocel Titanová Matně černá Titanová Titanová

Barva (ovládací prvky) Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová

Barvy osvětlení šálků x x x 2 2 2 2 2 2

Barvy osvětlení nádrže na vodu 8 8

Dialogové zobrazení symbolů x x

Barevný TFT displej x x x x x x x x

Barevný dotykový TFT displej x x x

Bluetooth pro připojení k aplikaci NIVONA x x x x x x x x x

Mimořádně tichý provoz x x x x x x x x x

Hmotnost vč. obalu 10,0 kg 10,0 kg 10,0 kg 10,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 14,8 kg 14,8 kg 14,8 kg 16,4 kg

Rozměry přístroje (Š × V × H) v cm, cca 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 33 × 48 24 × 33 × 48 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 30 × 42 × 48

Rozměry balení (Š × V × H) v cm, cca 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 40 × 55 × 30 60 × 50 × 40 60 × 50 × 40 60 × 50 × 40 60 × 50 × 40

Systém předpaření
Nastavitelný stupeň mletí
Nastavitelné množství kávy (cca 20–240 ml)
Zásobník na předem namletou kávu (1 porce)
Vyjímatelná nádrž na vodu a úložný prostor na kabely

Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění
Kontrolka výměny filtru
Individuálně nastavitelná tvrdost vody (ve 4 krocích)
Programy automatické údržby pro odvápňování a čištění
Vysoce kvalitní, kónický mlýnek z tvrzené oceli


