
Profesionální vysokotlaká parní tryska, dokonale napěněné mléko
Naše profesionální vysokotlaká parní tryska usnadňuje ohřev a napěnění 
mléka do vaší kávy. Vždy dokonalé. Užijte si výhody okamžitého zdroje horké 
vody pro rychlou a bezproblémovou přípravu čaje a jiných teplých nápojů.

Více šálků kávy najednou díky funkci MultiCup
Vychutnejte si kávu společně se svými hosty. Ať už pořádáte rodinný oběd, 
nebo párty pro přátele, pomocí funkce MultiCup snadno připravíte až 6 šálků 
kávy najednou.

Nastavte si tolik mléka, kolik jen chcete
Připravte si dokonalé latte, cappuccino, macchiato 
nebo flat white se správnou porcí mléka. Stačí stisknout 
tlačítko a upravit množství mléka ve vašem oblíbeném 
nápoji.

Konvička na mléko – dokonale připravené mléko do 
vaší oblíbené kávy
Užijte si napěněného mléka jako z kavárny v pohodlí 
svého domova. Naše konvička na mléko, udrží teplotu, 
uchová mléko v ideální teplotě a bez námahy vytvoří 
mléčnou pěnu do vaší kávy – ať již to je „flat white“, 
latte nebo cappuccino.

Snadno nastavitelná síla kávy
Vychutnejte si kávu takovou, jakou máte nejraději. Na 
našem kávovaru můžete jednoduše měnit intenzitu 
kávy podle chuti. Ráno silnější pro rychlejší probuzeni, 
odpoledne slabší.

Váš domácí barista
S naším kávovarem 900 si vychutnáte lahodnou kávu v pohodlí svého 
domova. Snadno s ním připravíte espresso, latte i cappuccino. Stačí jen zvolit 
typ kávy a přístroj udělá zbytek s dokonalostí baristy. 

Specifikace a benefity

• Kávovar pro vestavnou instalaci
• Kapacita mlýnku na kávu: 350 g
• Kapacita nádrže na vodu: 2.5 l
• Dva oddělené ohřívače na kávu a horkou vodu
• Indikátor pro vysypání lógru
• Indikátor doplnění vody
• Indikátor doplnění kávy
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455 x 595 x 450
• Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x 550

Vestavný kávovar
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Nádržka na vodu (l) 2.5
Nádržka na vodu (l) 2.5
Zásobník na kávová zrna (g) 350
Barva Černá
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 450x560x550

Ovládání Dotykovým senzorem TOUCH 
CONTROL

Rozměry (mm) 455x595x450
Hmotnost (kg) 24.2
Nádržka na vodu (l) Výjimatelná
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50/60
EAN kód produktu 7332543818815

Produktové číslo pro partnery KR Partn
Kód produktu (PNC) 942 401 567

Technická specifikace
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