
NIVONA CafeRomatica 660
ELEGANTNÍ ČERNÁ, KTERÁ OKOUZLÍ SVOU VÝBAVOU

      

CAPPUCCINATOR

UMOŽŇUJE SNADNOU
PŘÍPRAVU DOKONALE
NAPĚNĚNÉHO MLÉKA

Kávovar NIVONA 660 je ideální volbou pro 

milovníky espressa a kávy, kteří se nechtějí 

ochudit o možnost přípravy mléčné pěny 

automatickým cappuccinátorem. Kávovar         

v černém matném provedení je ideální volbou, 

pokud hledáte zajímavý a elegantní design do 

Vaší kuchyně.

NIVONA CafeRomatica 660 vás okouzlí snadnou            

obsluhou a všestraností. Jednoduše nastavte velikost      

a sílu kávy tak, jak ji máte rádi. Vyberte si jen, zda chcete 

uvařit jednu, nebo dvě porce najednou. O vše ostatní se 

již postará Váš kávovar NIVONA CafeRomatica 660. 

Jedinečný systém Aromatica značky NIVONA se pak 

postará o ještě intenzivnější aroma připravované kávy...

OVLÁDÁNÍ
MOBILNÍM 

TELEFONEM



VYJÍMATELNÁ
VARNÁ
JEDNOTKA

SNADNÁ ÚDRŽBA,
HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ

NASTAVITELNÝ
KÓNICKÝ MLÝNEK

UMELE KÁVU
PŘESNĚ DLE
VAŠEHO NASTAVENÍ
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NIVONA
CafeRomatica 660

TECHNICKÉ INFORMACE
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Doporučené zatížení - asi 15-20 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
Ovládání mobilním telefonem (bluetooth)
Cappuccinátor pro přípravu mléčných specialit
Aroma Balance System se 3 aromatickými pro�ly
6 předde�novaných a 1 individuálně nastavitelný recept
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
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
Víko pro uchování aroma
Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 bar
Vyhřívaná plocha na šálky (pasivní)
Rozměry kávovaru (Š x V x H) - 24 x 34 x 46 cm
Hmotnost včetně obalu - 10kg
Napětí - 230 V
Maximální příkon - 1400 W
Barva - smatná černá s chromovými prvky
Včetně �ltru na čerstvou vodu CLARIS, čisticích tablet, 
hadičky na mléko a dávkovací odměrky
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Aroma Balance System se třemi aromatickými pro�ly
Integrované bluetooth pro pohodlné ovládání pomocí aplikace
Ručně ovládaná funkce Easy Spumatore
Nadčasový design: Matná černá s chromovými aplikacemi
TFT barevný displej
7 dostupných nápojů, 6 předde�novaných a 1 individuálně nastavitelný recept
Extra velká nádoba na vodu (2,2 l)
Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli
Vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné a hygienické čištění 
Volitelná teplota kávy ve 3 stupních, funkce přípravy horké vody na čaj
Nastavitelná intenzita kávy v 5 stupních
Horká voda pro přípravu čaje
Zásobník na kávová zrna ( cca 250g )
ECO režim s funkcí úspory elektřiny, vypínač 0 Watt
Easy Spumatore se snadnou funkcí čištění
Hygienické programy pro údržbu: Čištění, odvápnění a oplachování stisknutím 
tlačítka
Výškově nastavitelný výstup kávy do 14 cm
Individuálně nastavitelná hrubost mletí
Odkládací plocha pro šálky s ohříváním - pasivně zbytkovým teplem
Prostor na jednu porci mleté kávy
Zadní kolečka pro lepší pohyblivost
Víko pro uchování aroma
Systém Aromatica s tlakem čerpadla 15 bar
Včetně �ltru na čerstvou vodu CLARIS, čisticích tablet, hadičky na mléko a dávkovací 
odměrky
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