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WITAMY

Kawa. Lepsza niż kiedykolwiek

Ponad 15 lat temu Hans Errmann, Thomas Meier i Peter  
Wildner stworzyli markę NIVONA. Ich wspólną ambicją było  
tworzenie automatycznych ekspresów do kawy i współpraca  
z wyspecjalizowanymi sieciami sprzedaży.
 
Połączyli swoje doświadczenia i wartości, wsparli je ogromem 
zaangażowania. Ale ich największym wspólnym mianownikiem 
była pasja- pasja do kawy. 

Obecnie dzięki odświeżonemu wzornictwu i nowym modelom 
ekspresów, marka NIVONA jeszcze bardziej przyciąga uwagę. 
NIVONA oferuje w pełni automatyczne ekspresy do kawy  
dopasowane do Twoich potrzeb. 

Ponieważ liczy się smak każdego cappuccino, każdego espresso.
Podążaj za swoją pasją, z doświadczenia wiemy, że warto. 

Christian Fritsch Peter Wildner

Christian Fritsch
Kierownik sprzedaży NIVONA

Peter Wildner
Dyrektor zarządzający NIVONA
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Zainspirowane 
pracą baristów.

Stworzone dla Ciebie.
Dołącz do nas! Kupując ekspres NIVONA, stajesz się częścią 
zespołu pasjonatów kawy. Dla nas kawa to coś więcej niż 
tylko napój. To przyjemność, rytuał i okazja do spotkań.  
Kawa łączy i pozwala rozkoszować się chwilą.

Dzielenie się z innymi naszą pasją sprawia nam ogromną  
satysfakcję. Dlatego nasze automatyczne ekspresy są 
intuicyjne i proste w obsłudze. Żebyś mógł delektować się 
jedwabiście kremową kawą pitą na dobry początek dnia, 
popołudniową filiżanką cappuccino w gronie najbliższych, czy 
wybornym espresso z przyjaciółmi po kolacji w Twoim domu.

Takie zaproszenie jest zawsze mile widziane.
Masz ochotę na kawę?
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Jesteśmy
dla Ciebie.

Jesteś w centrum naszej uwagi. Chcemy służyć Ci 
niezawodnym wsparciem zawsze, gdy tego potrzebujesz.

Precyzyjna technologia zastosowana w naszych 
ekspresach zapewnia idealnie zaparzoną kawę. 
Chcemy, byś mógł cieszyć się nią każdego dnia. 

Dlatego każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie  
i dokładamy wszelkich starań, by zostało rozwiązane 
szybko i profesjonalnie.

Będziesz mile zaskoczony. 

Obiecujemy, że będziesz mile
zaskoczony.
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Ponieważ zawsze 
można zrobić 
jeszcze więcej.

Dla Ciebie wykraczamy ponad przeciętność. NIVONA 
wyróżnia się na tle standardowych ekspresów, ponieważ 
oferuje najwyższą jakość za rozsądną cenę, niezawodność 
oraz intuicyjną i prostą obsługę.

Te wartości dzielimy wspólnie z naszym szwajcarskim  
producentem. Automatyczne ekspresy do kawy NIVONA 
dostępne są wyłącznie w specjalistycznych sklepach.  
Wysoka jakość naszych urządzeń zawsze była i zawsze  
będzie naszym priorytetem, ponieważ szanujemy naszych 
partnerów biznesowych oraz klientów. Dbamy o długotrwałe 
relacje.

Wierzymy w nieustanny rozwój, ponieważ zawsze można 
zrobić coś lepiej. A udoskonalanie to niekończący się proces. 
Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, by dostarczać najwyższą 
jakość i najlepsze kawowe doznania. 

Gdy inni zawodzą, my działamy 
dalej.
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Uprzyjemnij sobie poranki i zyskaj energię na cały 
dzień. Modele z serii 5. dostarczą Ci aromatyczną, 
świeżo zmieloną kawę. Dzięki automatycznemu  
ekspresowi do kawy, każdy Twój dzień rozpocznie się 
znakomicie. 

Zaparz ulubiony rodzaj kawy dla dwóch osób  
jednocześnie. Ten kompaktowy model ma do  
zaoferowania jeszcze więcej – jest Twoją przepustką  
do świata rozmaitych rodzajów kawy.

 � Kawa lub espresso – szybkie i łatwe parzenie

 � Kawa lub espresso parzone do dwóch filiżanek 
jednocześnie

 � Wysokiej jakości młynek stożkowy z hartowanej 
stali

 � Manualna funkcja Spumatore do spieniania 
mleka 

Kawa
   na dzień dobry

NICR 5
,
20

Matowa czerń / 
chromowane wykończenie

NICR 5
,
30

Kolor srebrny / 
chromowane wykończenie

Na dobry początek

seria 5
,

5
,
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Z automatycznymi ekspresami serii 6. przygotujesz  
kawę niczym profesjonalny barista. Poznaj naszą  
technologię wyboru profilu aromatu i rozkoszuj się  
delikatnym lub intensywnym smakiem ziaren.
 
Funkcja „Barista in a box” (a dokładniej: system  
Aroma Balance) jest tu kluczowym elementem.

Chcesz poznać tajniki technologii wyboru profilu aromatu? 
Przejdź do strony 33. katalogu i dowiedz się więcej.

 � Podstawowy model NIVONA z technologią wyboru 
profilu aromatu

 � Funkcja „Barista in a box” (system Aroma Balance)

 � Spienianie mleka z funkcją EASY SPUMATORE

 � Obsługa poprzez aplikację z wykorzystaniem  
technologii Bluetooth

Kawa jak od  

    baristy

NICR 6
,
60

Matowa czerń / 
chromowane wykończenie

NICR 6
,
75

Tytanowy / 
chromowane wykończenie

Wszechstronność
i pełnia smaku

seria  6
,

6
,
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Cappuccino za naciśnięciem jednego przycisku.
Ekspresy serii 7. od lat niezawodnie przygotowują 
kawy latte i latte machiatto dla ich miłośników.

Prostota obsługi to priorytet. Pozwól sobie na chwilę  
dla siebie, a my zajmiemy się kawą. Rozpocznij dzień  
filiżanką porannego capppucino.

 � Cappuccino lub latte macchiato za naciśnięciem  
jednego przycisku

 � Możliwość zapisania przepisów na ulubioną kawę

 � Łatwy w czyszczeniu system spieniania mleka

  Idealne    cappuccino za jednym  
                   dotknięciem

NICR 7
,
59

Matowa czerń / chro-
mowane wykończenie

NICR 7
,
69

Kolor srebrny / chro-
mowane wykończenie

NICR 7
,
79

Kolor biały / chro-
mowane wykończenie

Wygoda obsługi

seria  7
,

7
,
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Jedno proste pytanie dzieli Cię od cappuccino tak  
dobrego, jak to podawane na Piazza del Popolo:  
Najpierw kawa czy mleko?

Każdy miłośnik kawy wie, że w prawdziwym cappuccino 
mleko musi otulić kawę. Oznacza to, że w filiżance najpierw 
musi pojawić się kawa, co dla wielu automatycznych 
ekspresów jest technicznym wyzwaniem. Nasze urządzenia 
serii 8. dają Ci wybór. Dodatkowo za naciśnięciem jednego 
przycisku możesz przygotować dwie filiżanki mlecznej kawy 
jednocześnie. Ponieważ wszyscy wiemy,  że cappuccino 
najlepiej smakuje w towarzystwie.

 � Dwa cappuccino lub latte macchiato  
za naciśnięciem jednego przycisku

 � Cappuccino „jak od baristy” przygotowane na dwa 
sposoby (Koneser Cappuccino)

 � Łatwy w czyszczeniu system spieniania mleka

 � Możliwość zapisania do 10 własnych przepisów

NICR 8
,
20

Matowa czerń / 
chromowane wykończenie

NICR 8
,
25

Stal nierdzewna /
chromowane wykończenie

Idealny model

    Jeszcze lepsze
cappuccino

seria  8
,

8
,
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Ponadczasowość to cecha, którą posiadają wszystkie  
nasze ekspresy. Towarzyszą jej również design i elegancja. 

Model 930 łączy w sobie najważniejsze cechy serii 9.  
i odświeżony, atrakcyjny wygląd. Zapewnia więcej przyjemności
z picia kawy przy zachowaniu intuicyjnej obsługi. 

Kawa, cappuccino lub latte macchiato za naciśnięciem  
jednego przycisku, nawet do dwóch filiżanek jednocześnie.  
Ta seria uwiedzie Cię swoją wszechstronnością. 

 � Nowa, wygodna obsługa 

 � Dwie filiżanki cappuccino lub latte macchiato  
parzone jednocześnie 

 � Łatwy do czyszczenia system spieniania mleka

 � Ponadczasowy design 

Klasyczna
                     elegancja

NICR 9
,
30

Tytan/ chromowane wykończenie

Ponadczasowy 
design z eleganckim 
wykończeniem

model  9
,
30

9
,
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Idealny smak zależy od odpowiednich ustawień – my 
dajemy Ci wybór. Modele serii 9. łączą w sobie innowację  
i intuicyjną obsługę w oparciu o technologię wyboru profilu 
aromatu. Wyświetlacz umożliwia Ci wgląd w cały proces 
zaparzania.

Funkcja Aroma Pre-Select: za pomocą aplikacji możesz 
dopasować wszystkie przepisy w zależności od rodzaju 
kawy, zgodnie z zaleceniami naszego baristy.

Podświetlenie zbiornika na wodę to dodatkowy atut 
wizualny ekspresu. A wszystko po to, abyś za każdym 
razem mógł wypić idealną kawę.

 � Specjalna funkcja Aroma Pre-Select dostępna  
poprzez aplikację

 � Wszystkie cechy technologii wyboru profilu  
w jednym urządzeniu

 � Stylowe wzornictwo z intuicyjnym wyświetlaczem  
i podświetlanym zbiornikiem na wodę

 � Funkcja Flying Picture – prześlij swoje zdjęcia  
na wyświetlacz NIVONA za pomocą aplikacji

NICR 9
,
60

Matowa czerń / 
chromowane wykończenie

NICR 9
,
70

Tytan / chromowane 
wykończenie

Cappuccino w 

 najlepszym  
                 wydaniu

Gwiazda w swojej klasie

Obudź swoje najpiękniejsze 
wspomnienia – każdego 
poranka.

909

Odkryj system Flying Picture od NIVONA. 
Prześlij zdjęcia za pomocą Bluetooth ze swojego 
telefonu bezpośrednio na duży wyświetlacz  
ekspresu NIVONA. To idealny sposób na  
zatrzymanie najlepszych wspomnień. Opcja 
dostępna wyłącznie w modelach 960 i 970.

seria  9
,

9
,
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W biurze czas płynie nieubłaganie szybko, więc  
kawa powinna być serwowana ekspresowo. Nivona  
CafeRomatica 1040 jest najlepszym rozwiązaniem  
dla ceniących czas. Ekspres jest łatwy w obsłudze  
i czyszczeniu, posiada duży pojemnik na ziarna  
i zbiornik na wodę, co czyni go idealnym urządzeniem  
do każdego biura.

Nowy przewód mleczny i system easyclean+ sprawiają,  
że konserwacja jest wyjątkowo prosta. System spieniania 
mleka czyści się za pomocą jednego przycisku, bez  
potrzeby odłączania wężyka.

Na dłuższe spotkania można przygotować większą ilość 
kawy- nawet do 1,9 litra, a opcja Quick pozwala na jej  
szybkie zaparzenie, za dotknięciem przycisku. 

 � Zaprojektowany do zaparzania nawet 65 filiżanek 
dziennie 

 � Idealny do biura dzięki dużemu zbiornikowi na wodę i 
pojemnikowi na ziarna.

 � Funkcja Quick i możliwość zaparzania jednorazowo 
dużej ilości kawy – do 1,9 litra

NICR 10
,
40

Tytan / chromowane wykończenie

The 10 series
       Niezawodny 

towarzysz
      poranków 
         w biurowej kuchni

Wyjątkowy członek 
naszego zespołu

seria 10
,
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     Wszystko zaczyna się od   

                    ziaren

Kawa z karmelową nutą o łagodnym smaku. 
Dzięki aksamitnej konsystencji idealnie  
nadaje się zarówno do cappuccino  
i pozostałych rodzajów kawy.

Delikatna, harmonijna, 
zrównoważona

NIAArrezzo 

CAFFÈ 
AREZZO

Intensywna, o niskiej kwasowości,  
szczególnie polecamy ją miłośnikom  
espresso. Z orzechową nutą i posmakiem 
ciemnej czekolady. Jej każdy łyk jest  
prawdziwą przyjemnością, a smak  
pozostaje na długo.

Mocna, wyrazista, 
z czekoladową nutą

NIATorino 

ESPRESSO 
TORINO
100 % Gourmet Robusta100% Arabica, 

ziarna z wyżynnych upraw

Mieszanka ziaren do espresso, dzięki 
swojemu dość łagodnemu smakowi może 
być wykorzystywana również do innych 
rodzajów kaw. Ziarna dobrane specjalnie dla 
automatycznych ekspresów, dzięki pełnemu 
aromatowi idealnie nadają się do espresso, 
cappuccino czy lungo.

Harmonijna, aromatyczna, 
kremowa 

NIAMilano 

ESPRESSO 
MILANO

50% Arabica, 
ziarna z wyżynnych upraw 

50% Gourmet Robusta

Starannie dobrane, 
palone z uczuciem
Nawet najlepszy ekspres do zaparzania pysznego 
cappuccino czy espresso potrzebuje odpowiedniej 
jakości kawy. Dlatego wspólnie z naszymi palarniami 
kawy, przygotowaliśmy trzy wyjątkowe mieszanki. 
Rozkoszuj się pełnym smakiem kawy i udaj się w 
zmysłową podróż.

Ziarna kawy
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Ułatw sobie życieNie zapomnij o  

    mleku Dzięki naszym akcesoriom będziesz gotowy na każde kawowe 
wyzwanie. Chłodziarka NICO 100 schładza mleko do idealnej 
temperatury. Pojemnik NIMC 1000 to alternatywa dla  
przechowywania mleka w oryginalnym opakowaniu. Możesz go 
myć w zmywarce, zachowując czystość na najwyższym poziomie. 

Pojemnik na mleko NIMC 1000
Nadaje się do przechowywania w lodówce 
oraz mycia w zmywarce. NIMC 1000 
umożliwia przechowywanie świeżego 
mleka w pojemniku o unikalnym wyglądzie.

Akcesoria 
do mleka 

Chłodziarka NIVONA NICO 100
Mini chłodziarka umożliwia przechowywanie mleka  
do kawy w idealnej temperaturze. Urządzenie  
NICO 100 dzięki indywidualnemu zasilaniu stale  
utrzymuje niską temperaturę. Pasuje do wszystkich  
automatycznych ekspresów serii 6, 7, 8, 9 i 10.  
Znakomicie sprawdzi się w biurach. Chłodziarka 
umożliwia uzyskanie cappuccino lub latte na bazie 
idealnie schłodzonego mleka.

• 15 x 31,5 x 27 cm (szer. x wys. x gł.) / 2,6 kg
• 230 V / 50 Hz / 23 W
• Odpowiednia do schładzania kartonów na mleko  

o pojemności 1 l
• Wydajność chłodnicza do 20°C poniżej temperatury 

otoczenia,  maksymalnie do 2°C

NICO 100

• Idealnie przechowywane świeże mleko
• Wykonany z przezroczystego tworzywa 
• Poziom mleka widoczny już na pierwszy rzut oka
• Pojemność: 1 litr
• Dla modeli z funkcją SPUMATORE 

NIMC 1000

Wężyk do mleka NIMA 330
Tylko nieskazitelnie czysty wężyk pozwala 
uzyskać idealną piankę w cappuccino 
czy latte macchiato. Pakiet wężyków do 
ekspresów składa się z  3 sztuk. Dzięki temu, 
zawsze pod ręką jest wężyk zapasowy.

• Wężyki posiadają złączki pasujące do wszystkich 
modeli NIVONA z funkcją OneTouch SPUMA-
TORE

• 3 sztuki w opakowaniu

NIMA 330 
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Młynek CafeGrano NICG 130 
Idealnie wypalona kawa zasługuje na  
właściwe zmielenie. Bez względu na to,  
czy chcesz zmielić ziarna do ekspresu  
przelewowego czy do ręcznej kawiarki – 
młynek CafeGrano pozwala wydobyć  
każdego ziarna kawy to, co najlepsze. 
CafeGrano to młynek do kawy  
zaprojektowany tak, aby uwolnić pełny  
smak i aromat świeżo mielonej kawy.
• Wielostopniowe ustawienia mielenia
• Delikatne mielenie dla zachowania aromatu
• Wysokiej jakości stożkowy młynek  

z hartowanej stali

Sztuka mielenia  

 ziaren

Akcesoria 
do ziaren

CafeGrano zapewnia idealnie zmielone ziarna. Bez 
względu na to, czy chcesz mielić ziarna do ekspresu 
przelewowego czy do ręcznej kawiarki – zawsze masz 
gwarancję idealnego aromatu i smaku.

Dzięki dodatkowemu pojemnikowi na ziarna, ekspres 
NICR 1040 może pomieścić nawet do kilograma
ziaren kawy.

Dodatkowy pojemnik na ziarna NIZB 410
Powiększa pojemnik z 600 g do 1000 g. 
Przeznaczony do modeli CafeRomatica 
1030 i CafeRomatica 1040.
•  Łatwy montaż
• Wysokość 4 cm
• Pokrywa szczelnie 

zamykająca pojemnik

Idealny zestaw

NIZB 410NICG 130
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 Zadbaj
       o swój ekspres

Odkamieniacz w płynie NIVONA PREMIUM
NIRK 703

Przeznaczony do w pełni automatycznych 
ekspresów do kawy Nivona, wyposażonych 
w zintegrowany program odkamieniania. 
Regularne odkamienianie urządzenia 
zapewnia jego ochronę i utrzymuje pełnię 
aromatu kawy. 
• Wysoka skuteczność
• Niezawodnie usuwa kamień
• Łagodny dla powierzchni i bezpieczny  

w kontakcie z żywnością
Stosuj filtry do wody NIVONA 
CLARIS, aby zmniejszyć częstotliwość 
odkamieniania.

Filtr NIVONA CLARIS 
NIRF 700

Wkład filtra do ekspresów Nivona.
Stosowanie i regularna wymiana filtra 
zapewniają optymalną jakość wody 
i niezawodne działanie ekspresu.

• Rzadsze odkamienianie
• Usuwa smak i zapach chloru
• Odfiltrowuje zanieczyszczenia, takie jak 

metale ciężkie, pozostałości farmaceutyczne, 
pestycydy czy herbicydy.

• Materiał organiczny bez chemicznych 
dodatków

Płyn do czyszczenia systemu spieniania mleka 
NIVONA CreamClean
NICC 705
Środek czyszczący do spieniacza do mleka 
Nivona. Rozpuszcza zanieczyszczenia takie jak 
osad z białka i tłuszcze. Regularne czyszczenie 
spieniacza do mleka zapewnia pełnię aromatu 
kawy i właściwy poziom higieny urządzenia. 
• Wydajne czyszczenie
• Całkowicie rozpuszcza i usuwa tłuszcz  

oraz osad białkowy
• Łagodny dla powierzchni

Tabletki do czyszczenia NIVONA
NIRT 701
Ciesz się pełnym aromatem i smakiem kawy  
dzięki nieskazitelnie czystemu ekspresowi.  
Tabletki do czyszczenia są wyjątkowo łatwe 
w stosowaniu.
• Skutecznie usuwają osad z kawy i lipidy
• Łagodnie i starannie czyszczą urządzenie

Czyść jednostkę zaparzania regularnie, 
co najmniej raz w miesiącu. Wystarczy 
go wyjąć, przepłukać zimną wodą, 

wysuszyć i włożyć z powrotem do urządzenia. 
Jednostkę zaparzania należy myć przed każdym 
czyszczeniem całego urządzenia. 

Dzięki naszej gamie środków czyszczących,  
dbanie o urządzenie NIVONA to czysta przyjemność. 
Najprościej jak to tylko możliwe. Najdokładniej jak się da.

Środki do czyszczenia 
i konserwacji urządzeń 
NIVONA

NIVONA CLEAN3BOX 
NICB 301

Pełny zestaw środków do 
czyszczenia. CLEAN3BOX zawiera 
wszystko, czego potrzebujesz, by 
zadbać o swój ekspres:
odkamieniacz PREMIUM, 
koncentrat do czyszczenia 
spieniacza do mleka CreamClean 
oraz tabletki czyszczące.

BUTELKA WYKONANA Z MATERIAŁU 
W 100% NADAJĄCEGO

SIĘ DO RECYCLINGU

BUTELKA WYKONANA Z MATERIAŁU 
W 100% NADAJĄCEGO

SIĘ DO RECYCLINGU
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Aroma
Balance
System

  stały
Wyczuwalna przyjemna słodycz  

i delikatna goryczka. Profil 
przeznaczony do kaw średnio  

i mocno palonych.

  dynamiczny
Delikatnie kwaskowata, owocowa nuta o przyjemnym smaku. 
W kawach mocno palonych łagodzi nadmierną gorycz. Profil 
przeznaczony do kaw mocno palonych lub/i dla amatorów 

owocowości w kawie. 

  intensywny
Mocna i pełna smaku z wyraźnymi 

nutami goryczki. Profil przeznaczony 
zwłaszcza do kaw średnio palonych.

Każda kawa jest inna, podobnie jak jej koneserzy. 
Dzięki ekspresowi NIVONA kawa staje się czymś 
więcej, niż tylko napojem. Unikalna technologia 
wyboru profilu aromatu sprawia, że kawa jest 
zawsze dobrana idealnie do Ciebie.

Przykład tego, 
co system

Aroma Balance
może uzyskać 

z naszej mieszanki
Espresso Milano.

 Wyjątkowe
urządzenia - wyjątkowa

kawa Koneser Cappuccino 
W cappuccino „jak od baristy” mleko musi delikatnie otulić kawę, 
co oznacza, że to ona musi najpierw znaleźć się w filiżance. To, co 
barista bez problemu przygotuje z wykorzystaniem portafiltru, dla 
automatycznego ekspresu stanowi techniczne wyzwanie. Jednak 
NIVONA radzi sobie z tym z łatwością. W modelach serii 8, 9 i 10 
to Ty decydujesz, który składnik cappuccino trafi do filiżanki jako 
pierwszy. 

Aroma Pre-Select
Jest to funkcja polecana przez naszego baristę. Korzystając z aplikacji 
możesz dopasować wszystkie przepisy w zależności od rodzaju kawy, 
zgodnie z jego zaleceniami. Opcja dostępna wyłącznie w modelach 
960 i 970.

Potrójna technologia dla 
jeszcze lepszego AROMATU

1

2

W ziarnie kawy znajduje się ponad 800 różnych aromatów, które 
można uwolnić w zależności od wybranego rodzaju parzenia. Dzięki 
naszemu wyjątkowemu systemowi Aroma Balance teraz masz wybór. 
Od zrównoważonego i łagodnego smaku, po wyrazistą moc – możesz 
wybierać spośród trzech profili smakowych. Funkcja dostępna od serii 6. 
wzwyż. Wydobądź wszystko co najlepsze z każdego ziarna. 

Barista in a Box 
(Aroma Balance System)

3
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Smak

 
Komfort

Konserwacja

Design

Technologia

Krótki opis NICR 520 NICR 530 NICR 660 NICR 675 NICR 759 NICR 769 NICR 779 NICR 820 NICR 825 NICR 930 NICR 960 NICR 970 NICR 1040

Aroma Pre-Select x x
System Aroma Balance (profile) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Koneser Cappuccino x x x x x x
Wybór mocy kawy (poziomy) 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Regulacja temperatury kawy (poziomy) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
Moja Kawa – zapamiętywanie indywidualnych przepisów na kawę 1 5 1 1 1 10 10 9 8 8 18
Funkcja parzenia do 1,9 l kawy za jednym dotknięciem x
Możliwość programowania ustawień w czasie rzeczywistym x x x x x x x x x
Dwa termobloki x
Profil „Quick” do szybkiego przygotowywania kawy x
Możliwość zmiany ustawień fabrycznych przepisów x x x x x x x x x x x
Ręczna funkcja spieniania mleka SPUMATORE x x
Ręczna funkcja spieniania mleka EASY SPUMATORE x x
OneTouch SPUMATORE (cappuccino za dotknięciem jednego przycisku) x x x DUOplus DUOplus DUOplus Duo Duo Duo
Możliwość przygotowywania 2 filiżanek kaw mlecznych jednocześnie x x x x x x
Możliwość przygotowywania 2 filiżanek espresso/kawy x x x x x x x x x x x x x
Regulowana temperatura gorącej wody na herbatę (poziomy) x x 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3
Regulowana wysokość wylewki (wysokość w cm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16.5
Podgrzewana tacka na filiżanki x x
Tylne rolki x x x x x x x x x
easyclean+ x
Automatyczna funkcja płukania dla OneTouch-SPUMATORE x x x x x x x x x
Filtr wody CLARIS na wyposażeniu x x x x x x x x x x x 2
Kolor (front) Matowa czerń Srebrny Matowa czerń Tytan Matowa czerń Srebrny Biały Matowa czerń Stal nierdzewna Tytan Matowa czerń Tytan Tytan
Wykończenie (panel sterowania) Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane Chromowane
Podświetlenie filiżanek 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Podświetlenie zbiornika na wodę 8 8
Wyświetlacz symboli x x
Kolorowy wyświetlacz TFT x x x x x x x x
Kolorowy i dotykowy wyświetlacz TFT x x x
Połączenie Bluetooth z aplikacją NIVONA x x x x x x x x x
Bardzo cicha praca x x x x x x x x x
Waga z opakowaniem 10.0 kg 10.0 kg 10.0 kg 10.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 14.8 kg 14.8 kg 14.8 kg 16.4 kg
Wymiary urządzenia w cm (około) (szer. x wys. x gł.) 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 33 x 48 24 x 33 x 48 28 x 36 x 50 28 x 36 x 50 28 x 36 x 50 30 x 42 x 48
Wymiary opakowania w cm (około) (szer. x wys. x gł.) 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 40 x 55 x 30 60 x 50 x 40 60 x 50 x 40 60 x 50 x 40 60 x 50 x 40

PODSTAWOWE FUNKCJE Pompa o ciśnieniu 15 barów
Napięcie 230 V
1455 W (seria 8/9 1465 W / NICR 1040 2700 W)
Tryb ECO / przełącznik oszczędzania energii 0-Wat

System wstępnego zaparzania
Regulacja grubości mielenia
Regulacja ilości kawy (ok. 20-240 ml)
Pojemnik na mieloną kawę (na jedną porcję) 
Wyjmowany zbiornik na wodę i schowek na kabel

Jednostka zaparzająca wyjmowana w celu czyszczenia
Kontrolka konieczności wymiany filtra
Wybór twardości wody (4 poziomy)
Automatyczne programy odkamieniania i czyszczenia 
Wysokiej jakości stożkowy młynek z hartowanej stali

DODATKOWE FUNKCJE


