
NIVONA CafeRomatica 842
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE A KLASICKÝ DESIGN

      
TICHÝ

KÓNICKÝ
MLÝNEK

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

Mimořádný, provokativní a samozřejmě        

stylový: matně černý kávovar CafeRomatica 

841 se stylovými  chromovanými doplňky 

získává veškerou pozornost. Tento model řady 

8 kombinuje minimalistický vzhled s vynikají-

cími technickými vlastnostmi - černá kouzla 

pro milovníky kávy.

Za nadčasovým designem se skrývá nejmodernější 

technologie pro přípravu kvalitní kávy, espressa                     

a mléčných kávových specialit. Každý kávový nápoj lze 

individuálně nastavit ve všech parametrech. Atraktivní 

chromové aplikace, které zdůrazňují kontury, spolu s 

osvětlením šálků udělají z přípravy kávy stylové 

představení.



VYJÍMATELNÁ
VARNÁ
JEDNOTKA

SNADNÁ ÚDRŽBA,
HYGIENICKÉ ČÍŠTĚNÍ

FUNKCE
ECO-MODE
EKONOMICKÝ
A EKOLOGICKÝ
PROVOZ KÁVOVARU
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NIVONA
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Zásobník na vodu o objemu 1,8l

Možné programování všech receptů živě

Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli

Volitelná teplota kávy ve 3 stupních

Nastavitelná intenzita kávy v 5 stupních

ECO režim s funkcí úspory elektřiny, vypínač 0 Watt

Automatické oplachování napěňovače mléka

Čištění, odvápnění a oplachování stisknutím tlačítka

Statistická funkce a monitorování stavu údržby

Výškově nastavitelný výstup kávy do 14cm

Dvoubarevné osvětlení šálků

Monitorování hladiny vody a obsahu kávových zrn

Držák pro hadičku na mléko na výstupu

Individuálně nastavitelný stupeň mletí

Odkládací plocha pro šálky s funkcí ohřívání

Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 bar, víko pro 

uchování aroma

Zadní kolečka pro lepší pohyblivost

Funkce přípravy horké vody na čaj

Prostor na jednu porci mleté kávy

Včetně �ltru na čerstvou vodu CLARIS, čisticích tablet, 

hadičky na mléko a dávkovací lžičky

Nadčasový design: Stříbrná přední část s chromovými prvky
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