
NIVONA CafeRomatica 877
ČERNONEREZOVÁ EEGANCE

      
EXTRÉMNĚ

TICHÝ 
KUŽELOVÝ
MLÝNEK

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

Kávovar NIVONA CafeRomatica 877 spojuje 

kvalitu, praktičnost a eleganci v jeden              

dokonalý celek. Upozorní na sebe zejména 

jednoduchou čistotou designu.  Každý nápoj 

lze stejně jako u modelu 855 samozřejmě 

dopředu vyladit. Máte rádi v cappuccinu více 

mléčné pěny? Na kávovaru NIVONA                    

CafeRomantica 877 si nastavíte aroma, sílu 

kávy, množství kávy i mléka přesně podle své 

chuti.

Také kávovar NIVONA CafeRomatica 877 se chová 

velmi ekonomicky a ekologicky. Funkce ECO-mode 

vypíná v době nečinnosti kávovaru všechny           

energeticky náročné části a pokud není kávovar 

určitou dobu používán, zapne se režim 0-watt                

s nulovým odběrem elektřiny.



VYJÍMATELNÁ
VARNÁ
JEDNOTKA

SNADNÁ ÚDRŽBA,
HYGIENICKÉ ČÍŠTĚNÍ

FUNKCE
ECO-MODE
EKONOMICKÝ
A EKOLOGICKÝ
PROVOZ KÁVOVARU
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NIVONA
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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 stiskem 

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

Nerezový čelní panel, černá výpusť

EKO režim a  energeticky úsporný vypínač 0-watt

Extrémně tichý, kuželový mlýnek z kalené oceli

Individuálně programovatelné kávové recepty

Proplachování, čištění a odvápnění stiskem tlačítka

Funkce automatického proplachování pro napěňovač 

mléka „Spumatore“

Sledování hladiny včetně senzoru zrnkové kávy
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