
NIVONA CafeRomatica 858
ŠVÝCARSKÁ KVALITA, NĚMECKÁ PRECIZNOST A DESIGN

      
TICHÝ

KÓNICKÝ
MLÝNEK

ONE TOUCH
TECHNOLOGIE
KRÉMOVÉ A LAHODNÉ
CAPPUCCINO NEBO
LATTE MACCHIATO
JEDINÝM TLAČÍTKEM

VKávovar NIVONA CafeRomatica 858 vyniká 

nejen atraktivním designem, ale také                  

výkonem a příjemným ovládáním. Design 

kávovaru je navíc vylepšený použitím               

nerezového čelního panelu. Barevný gra�cký 

TFT displej poskytuje přehledné a jednoduché 

ovládání kávovaru. Zdvojená výpusť na mléko 

a mléčnou pěnu je dárkem pro všechny   

milovníky cappucinna a latté machiatto, které  

jednoduše připravíte do dvou šálků najednou.

NIVONA CafeRomatica 858 má stejně jako všechny 

kávovary NIVONA vyjímatelnou varnou jednotku. Pro 

odstranění zbytků kávy a prevenci tvorby plísní lze celou 

varnou jednotku z kávovaru vyjmout a opláchnout pod 

proudem čisté vody. Je to tak snadné a pohodlné – stěží 

byste jinde hledali takový komfort. Káva z Vašeho 

kávovaru NIVONA tak bude vždy chutná a zdravá.



VYJÍMATELNÁ
VARNÁ
JEDNOTKA

SNADNÁ ÚDRŽBA,
HYGIENICKÉ ČÍŠTĚNÍ

FUNKCE
ECO-MODE
EKONOMICKÝ
A EKOLOGICKÝ
PROVOZ KÁVOVARU
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Doporučené zatížení asi 20-40 šálků / den

Velikost zásobníku zrnkové kávy cca 250g

Velikost nádrže na vodu 1,8l

Individuální volba aromatu / síly kávy 5 stupňů

Digitální displej  - barevný gra�cký TFT

Osvětlení šálku

Vyhřívaná plocha na šálky

One Touch SPUMATORE - cappucino jedním stikem 

tlačítka, s dvojitou výpustí

Kompaktní rozměry kávovaru (š x v x h) 24 x 33 x 48 cm

Hmotnost včetně obalu 11kg

Zadní kolečka

Napětí 230 V

Maximální příkon 1465 W

EKO režim a  energeticky úsporný vypínač 0-watt

Extrémně tichý, kuželový mlýnek z kalené oceli

Individuálně programovatelné kávové recepty

Programování teploty a volba aroma

Proplachování, čištění a odvápnění stiskem tlačítka

Sledování hladiny včetně senzoru zrnkové kávy

Nerezový čelní panel
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