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Nový rozměr vaší  
oblíbené kávy

Všichni ten pocit zbožňujeme. Pocit, kdy se po náročném dni 
uvolníme a vychutnáme si šálek naší oblíbené kávy. Pocit, 
který je čistým požitkem.  
S plně automatickými kávovary od společnosti NIVONA si 
můžete tyto chvíle vychutnat, kdy budete chtít. Stisknutím 
jediného tlačítka. Protože požitek z kávy je naším posláním 
od roku 2005.  
Protože kvalita je pro nás tím nejdůležitějším.

Naše plně automatické kávovary dosahují srovnatelné kvality 
přípravy jako tradiční pákové stroje. Kávovary NIVONA Vám 
tak nabídnou to nejlepší z každého zrnka. 

Od řady 6 a výše můžete proces extrakce a přípravy kávy sami 
ovlivnit prostřednictvím technologie Aroma Balance System.  
Pro výjimečné chvíle u kávy s Vašimi blízkými.  
Tehdy je dobrá káva jednoduše nezbytná.

Za celý náš tým Vám přejeme takových chvil co nejvíce. 



Lahodná  chuť kávy, zázračně 

jednoduché ovládání  

a profesionální  péče
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Vymyšleno v Německu, 
řemeslně vyrobeno ve Švýcarsku.  
Pro ty, co vyžadují vkus a pohodlí.  
 
Protože každá vášeň  
začíná šálkem kávy.

           5 důvodů, 
   proč si vybrat kávovar  
        NIVONA

CHUŤ
Inspirovaná tradičními pákovými espresovači. Navržená 
pro dokonalý požitek z kávy. Naše aromatická technologie 
nabízí mnoho možností přípravy kávy.  
Na míru každému zrnku kávy.  

VÝKON
Vysoce kvalitní a robustní komponenty doplňují 
vybavení každého stroje NIVONA.  
Protože kvalita je pro nás tím nejdůležitějším.  
Protože kvalita je to, co poskytujeme svým zákazníkům.  
S každým plně automatickým kávovarem.

POUŽITÍ
Naše plně automatické kávovary se snadno 
a intuitivně obsluhují a čistí. Pohodlně a intuitivně. 
Proto lze spařovací jednotku u našich plně 
automatických kávovarů vyjmout a vyčistit. 

SERVIS
Na kávě nám záleží – stejně jako na našich zákaznících.  
Budeme vám proto plně k dispozici i po zakoupení jednoho 
z našich plně automatických kávovarů. Máme vlastní kontaktní 
linku, vlastní dílnu a řadu servisních partnerů. 

PŘÍSLIB
Jsme středně velká firma. Dodáváme výhradně specializovaným 
prodejcům. Kávovary NIVONA jsou k dostání pouze tam, kde 
rozumí kávě a umožní Vám ji přímo ochutnat. Protože chuť je 
rozhodující. 



  constant
Hořkosladký nádech, 

kyselá, plná chuť.
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  dynamic
Jemně kyselá, lehce ovocná 

a příjemná chuť.

  intense
Silná, kyselá a plnohodnotná chuť  

s výraznými hořkými tóny.

Takto dokáže náš 
Aroma Balance 

System zpracovat 
například naši směs 

Espresso Milano.

Kávová zrna obsahují více než 800 různých 
vůní, které lze plně rozvinout pouze tehdy, pokud 
přizpůsobíte proces extrakce druhu kávy. Proto vám 
náš jedinečný Aroma Balance System dává na výběr. 

Aroma Balance System
Můžete si vybrat jeden ze tří chuťových profilů, 
od harmonické jemnosti po plnou intenzitu.  
K dispozici od řady 6 a výše.  
Dostaňte z každého zrna to nejlepší. 
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Cappuccino, latte macchiato nebo caffé latte:  
tyto kombinace milujeme. Káva a mléko k sobě 
prostě patří. A nejsme v tom sami. Každý čtvrtý Čech 
pravidelně pije cappuccino – a obzvláště rád si ho 
vychutnává při práci z domova. 

Jak ale vytvořit dokonalou mléčnou pěnu?  
Naše plně automatické kávovary NIVONA obsahují 
různé typy pěničů SPUMATORE, které Váš požitek 
z kávy posunou na vyšší úroveň.  
Všechny mají jedno společné: 
krémovou a lahodnou mléčnou pěnu. 

Odborná péče o mléčnou pěnu
Ta však vyžaduje mléko s vhodným obsahem bílkovin.  
Čím více bílkovin, tím lepší pěna.  
Pokud jde o alternativy mléka, jako je ovesné, hrachové nebo 
sójové mléko, doporučujeme používat verzi pro baristy.  
S těmito verzemi pro baristy vytvoříte pěnu lépe a spolehlivěji.

Naše kávovary řady 7 vám připraví cappuccino stisknutím 
jediného tlačítka. Tyto a vyšší modely jsou také vybaveny 
funkcí Cappuccino-Connaisseur. Můžete si vybrat, zda chcete 
mít v šálku nejprve mléko, nebo kávu. Barista by do šálku nalil 
nejdříve kávu. Mléčná pěna pak kávu elegantně „obalí“. Ale 
nechceme vám radit, co máte dělat – vyzkoušejte to sami. 

Protože rozhoduje pouze Vaše chuť!



Řada 5
,

Skvělý výkon 
   z malého stroje.



8 / 9

NICR 5’50
Matná černá / chromová

NICR 5’60
Bílá / chromová

Udělejte si ráno příjemnější. A zbytek dne taky.  
Modely z naší řady 5 připravují nádherně aromatickou, 
čerstvě namletou kávu.  
Nyní s novým displejem a novým ovládáním.  
Pro pohodlný požitek z kávy přesně tak, jak ji máte rádi.

Nyní můžete také připravit dva šálky kávy nebo espressa 
najednou. Naše kompaktní modely nabízí více než jen 
skvělou cenu. Uvedou vás do světa prémiové kávy.  
A to je výkon, který si zaslouží uznání. 

 � Intuitivní a jednoduché ovládání NIVONA.

 � Příprava dvou šálků kávy nebo espressa současně.

 � Ruční pěnič SPUMATORE:   
Pro lahodnou mléčnou pěnu.

 � Programy automatické údržby pro odvápňování 
a čištění.

 � Individuální receptury na espresso, kávu, mléčnou pěnu 
a horkou vodu.

Vstupní modely  
pro začínající baristy



Řada 6
,

            u vás doma.  
S esem v rukávu. 

Barista
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NICR 6’90
Matná černá / chromová

NICR 6’95
Titanová / chromová

S naší řadou 6 můžete připravovat cappuccino, espresso 
a další kávové receptury jako profesionální barista. 

Tyto dva modely představují úvod do naší aromatické 
technologie. Proces extrakce a přípravy kávy můžete 
upravit a získat tak z kávových zrn dokonalou chuť, 
stejně jako při použití pákového stroje. 

Pro přípravu cappuccina můžete hrníček jednoduše 
položit pod výstup. Otočením knoflíku na boku otevřete 
ventil, který našlehá obzvláště krémovou mléčnou pěnu 
přímo do šálku. Brzy si uvědomíte, že bez ohledu na to, 
jakou kávu si přejete, tento automatický kávovar Vám ji 
kdykoliv připraví. 

 � Káva a mléko z jediného výstupu pro pohodlnou 
přípravu kávových specialit s mlékem. 

 � Vstupní model s technologií Aroma Balance 
System.

 � „Moje káva“: 
Uložení až 5 vlastních receptur kávových nápojů.

 � Bezkonkurenční mléčná pěna díky pěniči Manual 
EASY, snadné a rychlé čištění pomocí easyclean.

Všestranný pomocník 
pro více mléčné pěny



Řada 7
,

lahodné,
Cappuccino tak

že ho budete 
 chtít obejmout.
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NICR 7’90
Matná černá / chromová

NICR 7’95
Titanová / chromová

NICR 7’96
Bílá / chromová

NICR 7’99
Nerezová ocel / chromová

Cappuccino stisknutím jediného tlačítka.  
Jednoduše, rychle a nyní v novém designu.  
Naše řada 7 se rozrůstá o čtyři nové modely,  
u kterých se kvalitní materiál snoubí s estetikou. 

Pro milovníky latte a latte macchiata. Tyto plně 
automatické kávovary jsou kromě technologie 
Aroma Balance System nyní vybaveny také funkcí 
Cappuccino-Connaisseur. Pro cappucino jako od 
baristy. 
 

 � Cappuccino a latte macchiato stisknutím jediného 
tlačítka.

 � Profesionálně připravené cappuccino díky 
aromatické technologii (Cappuccino-Connaisseur).

 � Jednoduché uložení předvolby oblíbeného nápoje.

 � Snadné čištění mléčného okruhu.

Váš osobní pomocník



cappuccina
Dvě

najednou.

Řada 8
,
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NICR 8’20
Matná černá / chromová

NICR 8’25
Nerezová ocel / chromová

Modelová řada pro ty, kterým jedna káva nestačí. 
A samozřejmě stisknutím jediného tlačítka. Protože 
řada 8 vám umožní připravit dvě cappuccina nebo dvě 
latte tím nejjednodušším způsobem. 

Kromě toho přístroje zaujmou tradičním designem 
typickým pro značku NIVONA. I tyto modely jsou 
vybaveny technologií Aroma Balance System a funkcí 
Cappuccino-Connaisseur, které umožňují přesné 
vyladění postupu přípravy kávy, cappuccina a dalších 
nápojů. Čeká na vás svět plný chutí. 
  

 � Dvě cappuccina nebo latte macchiata stiskem 
jediného tlačítka.

 � Profesionálně připravené cappuccino 
díky aromatické technologii (Cappuccino-
Connaisseur).

 � Pohodlné čištění mléčného okruhu.

 � „Moje káva“: 
Uložení až 10 vlastních receptur kávových nápojů.

Dvakrát, prosím



      Elegance  
opravdové 
           

Model 9
,
30

klasiky.
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NICR 9’30
Titanová / chromová

Nadčasovost se dnes už příliš nenosí. Naše kávovary 
Vám však nabídnou moderní a elegantní design 
současně – NICR 930 kombinuje podstatu řady  
9 s prémiovou estetikou. 
 
Více potěšení a pohodlí – stačí stisknout tlačítko 
pro přípravu černé kávy, cappuccina nebo latte macchiata 
– dokonce dvou šálků současně, pokud zrovna 
potřebujete. Smyslná elegance v každém okamžiku.

 � Intuitivní ovládání.

 � Dvě cappuccina, latte macchiata nebo caffé latte 
stisknutím tlačítka.

 � Pohodlné čištění mléčného okruhu.

 � Nadčasový design.

Nadčasový design pro 
zvláštní přitažlivost



  Pro  

dokonalé  
  cappuccino.

Řada 9
,
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NICR 9’60
Matná černá / chromová

NICR 9’70
Titanová / chromová

909

Probouzejte se s krásnými 
vzpomínkami – každé ráno

a zároveň si vychutnejte lahodné cappuccino díky 
funkci Flying Picture ve vybraných kávovarech 
NIVONA. Přenášejte fotografie ze smartphonu přímo 
na velký displej kávovaru NIVONA prostřednictvím 
Bluetooth. Dodejte speciálním okamžikům speciální 
atmosféru. Součástí modelů 960 a 970.

Chuť je otázkou správného nastavení – pohodlí je 
dané. Modely z naší řady 9 kombinují inovaci a intuici 
založenou na nejnovější aromatické technologii. Barevný, 
velký displej Vám poskytne jasný přehled během 
přípravy kávy.

Kávovar navíc umožňuje vybrat si jeden z předvolených 
chuťových profilů (funkce AROMA PRE-select). Slouží 
k tomu mobilní aplikace, ve které si můžete recepturu 
každého kávového nápoje přizpůsobit druhu kávy 
NIVONA podle doporučení našeho baristy.

Osvětlení nádržky na vodu je dalším nezaměnitelným 
rysem tohoto kávovaru. To vše jen proto, abyste ze 
svého cappuccina a dalších kávových nápojů získali 
maximum.

 � Jedinečná funkce AROMA PRE-select 
pro nastavení chuťového profilu v aplikaci.

 � Všechny funkce naší aromatické technologie 
v jednom zařízení.

 � Stylový design s intuitivním displejem a osvětlením 
nádržky na vodu.

 � Funkce Flying Picture – přeneste 
své fotografie na displej kávovaru 
NIVONA prostřednictvím 
aplikace.

Absolutní vítěz



10’
Probudí Vás.

A splní každý úkol.

Řada 10
,
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NICR 10’40
Titanová / chromová

V práci se na nás všechno hrne maximální rychlostí 
– s výjimkou kávy. Náš kávovar NICR 1040 tento 
problém jednoduše řeší. Snadno se ovládá, čistí, 
a obsahuje extra velkou nádobou na kávová zrna 
a nádrž na vodu, takže je ideální do jakékoliv 
kanceláře.

S novou hadičkou na mléko a systémem easyclean+ 
lze mléčný okruh vyčistit pouhým stisknutím tlačítka. 
Už žádné odpojování hadičky na mléko pro jednodušší 
čištění. Pokud se schůzka protáhne, speciální funkce 
dokáže poskytnout až 1,9 litrů kávy najednou. A profil 
Quick rychle připraví spoustu kávy stiskem jediného 
tlačítka. Zpříjemnění pracovní doby zaručeno. 

 � Navržen pro 60 až 65 šálků denně.

 � Určen pro kancelářské použití s velkou nádržkou 
na vodu a zásobníkem na kávová zrna.

 � Funkce rychlého profilu a množství pro rychlé 
dávkování velkého množství kávy.

 � Vyhřívaný podstavec na šálky.

Specialista se hlásí 
do služby

Přídavný zásobník 
na kávová zrna 
Zvyšuje kapacitu nádoby 
na kávová zrna v modelu 
1040 na jeden kilogram. 
Díky mimořádně jednoduché 
montáži. 

•  Výška nádoby: 4 cm
•  Víko lze stále snadno 

zavřít

NIZB 410

Dvojitá hadička na mléko 
Napěňovač mléka vyčistíte 
stisknutím jediného tlačítka 
a bez nutnosti opětovného 
zapojení – díky dvojité 
mléčné hadičce.



Působivě 
	 jednoduché.
Úhledné	 
	 a čisté.

Jehla na mléko
Jehla na mléko NIVONA je praktický způsob, jakým 
dostat mléko přímo do kávovaru NIVONA.  
Jak? Poměrně snadno.

•   Zasuňte jehlu do krabice s mlékem
•   Zasuňte hadičku na mléko plně automatického 

kávovaru NIVONA do nástavce
•   A to je všechno! 
•   Po použití lze krabici rychle vrátit zpět 

do chladničky. Až do příštího cappuccina.

NIML 220
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Usnadněte si život S našimi doplňky budete vybaveni pro každou výzvu. 
Mléko na cappuccino zůstává dokonale vychlazené v naší 
chladničce na mléko. Naše nádoba na mléko nemá vlastní chladicí 
systém, ale lze ji umístit do chladničky a myčky nádobí.  
Mléko můžete snadno a prakticky připojit ke svému přístroji 
NIVONA pomocí jehly na mléko. Vše pro čistý výkon. 

Chladnička na mléko
Optimální chlazení při jakékoli 
teplotě. Naše chladnička na mléko 
uchovává čerstvé mléko pro přípravu 
cappuccina a  dalších druhů latté. Hodí 
se ke každému plně automatickému 
kávovaru NIVONA. Zvláště praktická 
všude tam, kde se připravuje hodně 
cappuccina. Stačí vložit krabici s mlékem 
a  chladicí box je připraven k  použití. 

•   Chlazení běžně dostupného, krabicového 
mléka (1 l)

•  Chladicí výkon: až 20 °C pod pokojovou 
teplotou a maximálně 2 °C

•  cca 15 × 31,5 × 27 cm (Š × V × H)
•  cca 2,6 kg
•  230 V / 50 Hz / 23 W 

NICO 100

Nádoba na mléko 
Bez vlastního chladicího systému, 
ale perfektně vhodná do chladniček 
a myček nádobí: Náš NIMC 1000 nabízí 
optimální skladování mléka a atraktivní 
design, který vedle Vašeho kávovaru 
NIVONA obzvláště vynikne.

•   Dokonalé skladování čerstvého mléka
•   Vyrobena z průhledného plastu 
•   Umožňuje snadno zjistit hladinu mléka
•   Kapacita: 1 litr
•   Pro modely s pěničem SPUMATORE 

a funkcí cappuccina

NIMC 1000

Příslušenství pro 
přípravu mléka

Sada hadiček na mléko
Čistá hadička na mléko pro optimální 
mléčnou pěnu, v  praktickém balení po 
3 kusech. Takže vždy budete mít po 
ruce náhradní hadičku. Koneckonců, 
je to jediný způsob, jak udělat skvělé 
cappuccino nebo latte macchiato. 

• Náhradní hadička na mléko pro 
všechny modely NIVONA s funkcí 
OneTouch SPUMATORE

•  Balení po 3 kusech

NIMA 330



Pečujte o svá  

 zrna.
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Mlýnek na kávu CafeGrano
Dokonale upražená kávová zrna si zaslouží 
tu nejlepší péči. Nezáleží na tom, zda chcete 
připravit malé espresso v kávovaru nebo ručně 
filtrovanou kávu. Mlýnek CafeGrano umožňuje 
snadné nastavení správného stupně mletí 
a  získá to nejlepší z  kávových zrn – nejen 
pro plně automatické kávovary, ale i  pro jiné 
metody přípravy. Tento mlýnek umožňuje 
přípravu lahodné, čerstvě namleté kávy.

• Několik stupňů mletí
• Mletí, které zachovává chuť a aroma kávy
• Kvalitní kónický mlýnek z nerezové oceli
• cca 13 × 28 × 19,5 cm (Š × V × H)
• cca 1,6 kg
•  220–240 V / 50 Hz / 100 W

NICG 130

Přídavný zásobník na kávová zrna 
Rozšiřuje kapacitu na kávová zrna u modelu 1040 
na 1000 g. Velmi snadná instalace.

•  Výška nádoby:  4 cm
•  Víko lze stále snadno zavřít

NIZB 410

Příslušenství 
pro mletí kávy

Mlýnek CafeGrano dokonale namele Vaši kávu. Ať už 
se chystáte připravit espresso nebo ručně filtrovanou 
kávu, vždy dostanete plnou chuť a aroma čerstvě 
umleté kávy. A s naším přídavným zásobníkem na 
kávová zrna dokáže váš kávovar NICR 1040 pojmout 
celé kilo lahodných kávových zrn.

Dokonalá kombinace



Objevte čistou  
  radost. A radujte 
    se z objevů.

CoffeeBag
Sada NIVONA CoffeeBag obsahuje 250 
gramů každé ze tří gurmánských káv 
NIVONA – CAFFÈ AREZZO, ESPRESSO 
MILANO a ESPRESSO TORINO. Ideální jako 
dárek, degustační balíček nebo si ho můžete 
vychutnat sami. 

3× 250 g

NIBG 750

     Základem jsou dobrá  

         
zrna.
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ESPRESSO  
TORINO

100% gurmánská Robusta

1 kg

Jemná, harmonická, vyvážená
NIA 1000

Silná, pikantní, čokoládová
NIT 1000

Harmonická, aromatická, krémová
NIM 1000

ESPRESSO  
MILANO

50% Arabica z horských oblastí
50% gurmánská Robusta

Pečlivě vybraná 
a s láskou pražená
Bez ohledu na to, jak dobrý může být váš plně 
automatický kávovar, pokud nepoužíváte kvalitní 
kávová zrna, vaše cappuccino nebo espresso si 
neužijete. V úzké spolupráci s pražírnami kávy jsme 
vyvinuli tři speciální směsi a dokonale je sladili 
s našimi plně automatickými kávovary. 

Kávová zrna

Tato káva se vyznačuje karamelovými 
tóny a jemnou chutí. Díky sametově 
měkkému tělu jsou tato zrna ideální 
pro cappuccino a černou kávu.

Intenzivní chuť a nízká kyselost: 
Náš tip pro opravdové znalce 
espressa. S chutí připomínající ořechy 
a horkou čokoládu. Dlouhodobá 
dochuť a potěšení v každém šálku.

Tato vyvážená směs na espresso je 
poměrně jemná a všestranná. Její plně 
zaoblená vůně je speciálně navržena pro 
plně automatické kávovary a harmonicky 
se rozvíjí v espressu, cappuccinu 
a kávových nápojích s větším objemem.

CAFFÈ 
AREZZO

100% Arabica  
z horských oblastí

1 kg 1 kg



Protože originál  
je nejlepší.
Už žádné protivné čištění! Alespoň ne co se týče Vašeho 
kávovaru NIVONA. Díky našim čisticím prostředkům můžete 
plně automatický kávovar udržovat v naprosté čistotě. Tak 
jednoduše, jak jen to je možné. Tak důkladně, jak to bude nutné.

Čistota je  

   základ.

CLEAN3BOX INT
Všestranný pomocník pro čištění: 
Náš CLEAN3BOX obsahuje vše, co 
budete potřebovat pro péči o váš 
kávovar NIVONA:
Tekutý odvápňovač PREMIUM, čistič 
mléčného okruhu CreamClean 
a naše čisticí tablety.

NICB 301

Řada produktů 
NIVONA pro 
čištění a péči



28 / 29

Tekutý odvápňovač PREMIUM
Nejen že rozpouští vodní kámen, ale také 
se na něj váže. Tento tekutý odvápňovač 
spolehlivě odstraňuje vodní kámen z  plně 
automatického kávovaru.

• Vysoká účinnost
• Odvápňuje beze zbytků

• Šetrný k materiálům a potravinově bezpečný

U  plně automatických kávovarů 
používejte filtry na pitnou vodu CLARIS. 
Snížíte tím potřebnou frekvenci 
odvápňování.

NIRK 703

CLARIS filtr na pitnou vodu INT
Váš kávovar NIVONA dokonce filtruje 
vodu – díky filtru na pitnou vodu CLARIS. 
Pro optimální kvalitu vody a  dlouhou 
životnost kávovaru NIVONA.

• Snižuje množství vodního kamene
• Odstraňuje zápach a chuť chlóru
• Filtruje kontaminující látky, zejména 

kovy, těžké kovy, zbytky léčiv, pesticidy 
a herbicidy

• Čistě přírodní složení bez chemických 
přísad

• Snižuje potřebu odvápňování plně 
automatického kávovaru

• Filtrační kapacita: 50  l / max. 2 měsíce

NIRF 701

Čistič mléčného okruhu CreamClean
Krémová, čerstvá mléčná pěna je možná pouze 
tehdy, je-li mléčný okruh kávovaru NIVONA 
dokonale čistý. Pro optimální výsledky použijte 
náš čistič CreamClean.

• Efektivní čištění
• Rozpouští a odstraňuje usazeniny tuků 

a bílkovin bez zbytků
• Šetrný k materiálům

NICC 705

Čisticí tablety
Zajistěte plné aroma a čisté potěšení z kávy tím, 
že budete udržovat kávovar NIVONA v naprosté 
čistotě. Naše čisticí tablety jsou jednoduchost 
sama.

• Efektivně rozpouští a odstraňuje zbytky kávy 
a kávového oleje

• Důkladně a jemně čistí varnou jednotku přístroje

Čistěte varnou jednotku pravidelně, 
nejméně však jednou měsíčně. Jednoduše 
ji vyjměte, opláchněte pod studenou vodou, 
nechte uschnout a  vložte zpět. Tento 
proces byste měli opakovat před každým 
čištěním kávovaru.

NIRT 701

 



 
Chuť

 
Komfort

Údržba

Design

Technologie

Zkrácené označení
NICR 550 NICR 560 NICR 690 NICR 695 NICR 790 NICR 795 NICR 796 NICR 799 NICR 820 NICR 825 NICR 930 NICR 960 

vč. NIMC 1000
NICR 970

vč. NIMC 1000
NICR 1040

vč. NIMC 1000

Funkce AROMA PRE-select x x
Aroma Balance System (chuťové profily) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cappuccino-Connaisseur x x x x x x x x x x
Nastavitelná intenzita kávy (úrovně) 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nastavitelná teplota kávy (úrovně) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Vlastní kávové receptury „Moje káva“ 5 5 5 5 5 5 10 10 9 9 9 18
Množstevní příprava x
Průběžné programování x x x x x x x x x x x x
Dva termočlánky x
Rychlý profil x
Předpřipravené receptury lze upravit x x x x x x x x x x x x x x
Pěnič SPUMATORE (pro cappuccino atd.) Ruční Ruční Ruční EASY Ruční EASY OneTouch plus OneTouch plus OneTouch plus OneTouch plus OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus OneTouch DUO OneTouch DUO OneTouch DUO
Příprava 2 šálků cappuccina atd. x x x x x x
Příprava 2 šálků espressa / černé kávy x x x x x x x x x x x x x x
Dávkování horké vody na čaj (úrovně) x x x x 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Výškově nastavitelná výpust kávy (v cm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16,5
Podstavec na šálky (aktivně vyhřívaný) x x x x x x x x x  (ohřívatelný) x x x (ohřívatelný)
Zadní kolečka x x x x x x x x x x x
easyclean+ x
Funkce proplachování pěniče OneTouch SPUMATORE x x x x x x x x x x
Filtr na pitnou vodu CLARIS v balení x x x x x x x x x x x 2
Barva (přední strana) Matná černá Bílá Matná černá Titanová Matná černá Titanová Bílá Nerezová ocel Matná černá Nerezová ocel Titanová Matná černá Titanová Titanová
Barva (ovládací prvky) Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová
Barvy osvětlení šálků Jedna barva Jedna barva Jedna barva Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy
Barvy osvětlení nádrže na vodu 8 barev 8 barev
Senzor množství kávových zrn x x x x x x x x x x x
Barevný TFT displej x x x x x x x x x x x
Barevný dotykový TFT displej x x x
Bluetooth pro připojení k aplikaci NIVONA x x x x x x x x
Mimořádně tichý provoz x x x x x x x x x
Hmotnost vč. obalu 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 11,0 kg 14,8 kg 14,8 kg 14,8 kg 16,4 kg
Kapacita zásobníku na kávová zrna (přibližná) 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 270 g 270 g 270 g 600 g
Objem nádržky na vodu 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 1,8 l 1,8 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 3,5 l
Rozměry přístroje (Š × V × H) v cm (přibližná) 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 33 × 48 24 × 33 × 48 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 30 × 42 × 48

Tlak čerpadla 15 barů
230 V napětí
1455 W (řada 8/řada 9 1465 W /
NICR 1040 příkon 2700 W)
Režim EKO

Systém předspaření
Nastavitelný stupeň mletí
Nastavitelné množství kávy (cca 20–240 ml)
Zásobník na předem namletou kávu (1 porce)
Přihrádka na kabel

ZÁKLADNÍ  
VLASTNOSTI: 

DALŠÍ FUNKCE: 



Zkrácené označení
NICR 550 NICR 560 NICR 690 NICR 695 NICR 790 NICR 795 NICR 796 NICR 799 NICR 820 NICR 825 NICR 930 NICR 960 

vč. NIMC 1000
NICR 970

vč. NIMC 1000
NICR 1040

vč. NIMC 1000

Funkce AROMA PRE-select x x
Aroma Balance System (chuťové profily) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cappuccino-Connaisseur x x x x x x x x x x
Nastavitelná intenzita kávy (úrovně) 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nastavitelná teplota kávy (úrovně) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Vlastní kávové receptury „Moje káva“ 5 5 5 5 5 5 10 10 9 9 9 18
Množstevní příprava x
Průběžné programování x x x x x x x x x x x x
Dva termočlánky x
Rychlý profil x
Předpřipravené receptury lze upravit x x x x x x x x x x x x x x
Pěnič SPUMATORE (pro cappuccino atd.) Ruční Ruční Ruční EASY Ruční EASY OneTouch plus OneTouch plus OneTouch plus OneTouch plus OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus OneTouch DUO OneTouch DUO OneTouch DUO
Příprava 2 šálků cappuccina atd. x x x x x x
Příprava 2 šálků espressa / černé kávy x x x x x x x x x x x x x x
Dávkování horké vody na čaj (úrovně) x x x x 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Výškově nastavitelná výpust kávy (v cm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16,5
Podstavec na šálky (aktivně vyhřívaný) x x x x x x x x x  (ohřívatelný) x x x (ohřívatelný)
Zadní kolečka x x x x x x x x x x x
easyclean+ x
Funkce proplachování pěniče OneTouch SPUMATORE x x x x x x x x x x
Filtr na pitnou vodu CLARIS v balení x x x x x x x x x x x 2
Barva (přední strana) Matná černá Bílá Matná černá Titanová Matná černá Titanová Bílá Nerezová ocel Matná černá Nerezová ocel Titanová Matná černá Titanová Titanová
Barva (ovládací prvky) Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová Chromová
Barvy osvětlení šálků Jedna barva Jedna barva Jedna barva Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy Dvě barvy
Barvy osvětlení nádrže na vodu 8 barev 8 barev
Senzor množství kávových zrn x x x x x x x x x x x
Barevný TFT displej x x x x x x x x x x x
Barevný dotykový TFT displej x x x
Bluetooth pro připojení k aplikaci NIVONA x x x x x x x x
Mimořádně tichý provoz x x x x x x x x x
Hmotnost vč. obalu 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 11,0 kg 14,8 kg 14,8 kg 14,8 kg 16,4 kg
Kapacita zásobníku na kávová zrna (přibližná) 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 270 g 270 g 270 g 600 g
Objem nádržky na vodu 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 1,8 l 1,8 l 2,2 l 2,2 l 2,2 l 3,5 l
Rozměry přístroje (Š × V × H) v cm (přibližná) 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 34 × 46 24 × 33 × 48 24 × 33 × 48 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 28 × 36 × 50 30 × 42 × 48

Vyjímatelná varná jednotka pro snadné čištění
Kontrolka výměny filtru
Individuálně nastavitelná tvrdost vody (ve 4 krocích)
Automatický program pro odvápňování a čištění
Vysoce kvalitní kónický mlýnek z tvrzené oceli


