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- Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT 

- Funkcja OneTouch Spumatore Duo - 2 filiżanki cappuccino 

  jednocześnie 

- System Aroma Balance - 3 profile aromatu 

- Moja Kawa: programowanie do 18 indywidualnych receptur na  

  kawę 

- Zintegrowany Bluetooth dla aplikacji NIVONA-App 

- Duży pojemnik na ziarna kawy - 600 gram, z możliwością 

  rozbudowy do 1 lub 2 kg 

- Duży zbiornik na wodę: 3,5 l 

- Elegancki design: czarny front ze srebrnymi dodatkami 

- Dwa bloki termiczne i dwie pompy 

- Koneser cappuccino - możliwość przygotowania cappuccino  

  na 3 różne sposoby  

- Programowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przepisów 

- Bardzo niski poziom głośności 

- Młynek stożkowy ze stali hartowanej 

- Dodatkowe wyciszenie ekspresu 

- Wyjmowany zaparzacz 

- Bezpośrednie dozowanie wszystkich napojów 

- Możliwość zablokowania kaw mlecznych 

- Temperatura mleka regulowana na 2 poziomach 

- Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach 

- Moc kawy regulowana na 5 poziomach 

- Tryb ECO z trybem czuwania 

- System automatycznego płukania spieniacza do mleka 

- Programy higienicznej pielęgnacji służące do  czyszczenia,  

  odkamieniania i płukania - za jednym dotknięciem ekranu 

- Dozownik kawy regulowany na wysokość 16,5 cm 

- Dwukolorowe podświetlenie filiżanek  

- Automatyczne monitorowanie poziomu wody i ziaren kawy 

- Indywidualnie regulowany stopień mielenia 

- Zaczep do wężyka na mleko przy dozowniku kawy 

- Aktywnie podgrzewana tacka na filiżanki 

- Funkcja gorącej wody 

- Możliwość przygotowania kawy zmielonej 

- Pokrywka chroniąca aromat 

- Pompa o ciśnieniu 15 bar  

- Łatwe przemieszczanie przy pomocy tylnych rolek 

- Na wyposażeniu dwa filtry do wody CLARIS, tabletki 

  czyszczące, wężyk do mleka oraz miarka do kawy mielonej 
- Zawiera przezroczysty pojemnik na mleko (0,9 l) 


