
NIVONA CafeRomatica 768
DOKONALÝ DESIGNOVÝ KÁVOVAR DO VAŠÍ KUCHYNĚ

      
OVLÁDÁNÍ
MOBILNÍM 

TELEFONEM

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

Je až neuvěřitelné kolik nových technologií se 

výrobci podařilo dostat do kávovaru NIVONA 

768. Oproti modelu 758 přináší navíc možnost 

výběru pro�lu extrakce. Přední panel                      

v 3D designu v atraktivním šedostříbrném 

provedení.

LuxusnÍ design skrývá tu nejmodernější technologii pro 

přípravu kvalitní kávy, espressa a mléčných kávových 

specialit. Každý kávový nápoj lze individuálně nastavit 

ve všech parametrech. Na mléčné nápoje je tu funkce 

"One-touch Spumatore". Funkce „Spumatore“ vytvoří 

krémovou mléčnou pěnu latte macchiato či krémové      

a lahodné cappuccino. 



VYJÍMATELNÁ
VARNÁ
JEDNOTKA

SNADNÁ ÚDRŽBA,
HYGIENICKÉ ČÍŠTĚNÍ

FUNKCE
ECO-MODE
EKONOMICKÝ
A EKOLOGICKÝ
PROVOZ KÁVOVARU

. .

NIVONA
CafeRomatica 768

NIVONA zákaznické centum Praha
Poděbradská 56/186
19000 Praha 9

NIVONA zákaznické centrum Liberec

tel.: +420 222 362 011
www.nivona-kavovary.cz

Andělská cesta 7
46001 Liberec 1

TECHNICKÉ INFORMACE
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Doporučené zatížení - asi 20-40 šálků / den
Velikost zásobníku zrnkové kávy - cca 250g
Extra velká nádrž na vodu - cca 2,2l
Individuální volba aromatu / síly kávy - 5 stupňů
Digitální displej - barevný gra�cký, české menu
Osvětlení šálku
Ovládání mobilním telefonem (bluetooth)
Statistická funkce a monitorování stavu údržby
OneTouch (příprava cappuccina jedním stiskem)
Aroma Balance System se 3 aromatickými pro�ly
MOJE KÁVA: individuální nastavení a uložení receptu na kávu
Možné programování všech receptů živě
Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
Vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění
Volitelná teplota kávy ve 3 stupních, horká voda pro přípravu čaje
ECO režim s funkcí úspory elektřiny, vypínač 0 Watt
Čištění, odvápnění a oplachování jedním tlačítkem
Automatické oplachování  napěňovače mléka
Výškově nastavitelný výstup kávy do 14 cm
Automatické sledování zásoby vody a kávy
Individuálně nastavitelná hrubost mletí
Prostor na jednu porci mleté kávy
Zadní kolečka pro lepší pohyblivost
Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 bar
Vyhřívaná plocha na šálky
Odkládací plocha pro šálky
Zvuková izolace
Rozměry kávovaru (Š x V x H) - 24 x 33 x 46 cm
Hmotnost včetně obalu - 11kg
Napětí - 230 V
Maximální příkon - 1455 W
Moderní 3D InMold design: šedostříbrný čelní panel, černé tělo
Včetně �ltru na čerstvou vodu CLARIS, čisticích tablet, 
hadičky na mléko a dávkovací odměrky
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