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Nasz „Barista in a box”: Najlepsza rekomendacja 

dla wyjątkowego Systemu Aroma Balance
Trzy profile aromatu dla osiągnięcia jeszcze większego bogactwa smaków oraz 

precyzyjnie zdefiniowanej ekstrakcji.

W naszych w pełni automatycznych ekspresach do kawy umieściliśmy

małego baristę – w okularach, w muszce i ze znakomitą wiedzą o

sposobach parzenia kawy doskonałej. A przynajmniej możesz sobie

dokładnie w ten sposób to wyobrazić, ponieważ nasz System Aroma

Balance dostarczy Ci nieznaną dotąd różnorodność smaków – przy użyciu

tylko jednego rodzaju ziaren kawy. Dokładnie tak, jak przyrządziłby

kawę barista. W stosunku do innych w pełni automatycznych ekspresów

do kawy różnica polega na tym, iż kawa zawdzięcza swój smak pompie o

ciśnieniu 15 bar oraz prędkości przepływającej wody przez świeżo

zmielone ziarna. I tego efektu możesz skosztować – z każdą filiżanką

kawy z ekspresu marki NIVONA.
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ANR: 300 800 841

EAN: 42 600 8346 841 8

Waga z opakowaniem:

11 kg 

Napięcie sieci: 230 V

Pobór mocy: 1465 W

- Kolorowy ekran TFT

- OneTouch Spumatore Duo - dwie filiżanki kawy 

mlecznej lub czarnej jednocześnie, za naciśnięciem 

jednego przycisku 

- System Aroma Balance – 3 profile aromatu

- 17 przepisów na kawę: 7 fabrycznych plus 10 

indywidualnych, zapisanych w funkcji „Moja Kawa”

-Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,8 l 

-Ponadczasowe wzornictwo: matowa czerń i 

chromowane wykończenie

-Koneser Cappuccino- 2 różne sposoby parzenia 

kawy cappuccino

-Programowanie w czasie rzeczywistym wszystkich 

przepisów 

-Wyjątkowo cichy, stożkowy młynek z hartowanej 

stali 

-Izolacja akustyczna 

-Wyjmowany zaparzacz umożliwiający łatwe i 

higieniczne mycie 

-Temperatura kawy regulowana na 3 poziomach 

-Moc kawy regulowana na 5 poziomach 

-Gorąca woda na herbatę regulowana na 3 poziomach

-Pojemnik na ziarna kawy o pojemności 250 g 

-Tryb ekranu BigPicture : menu wyświetlane w dwóch 

rozmiarach

-Tryb ECO z trybem czuwania

-System automatycznego płukania spieniacza do mleka

-Programy higienicznej pielęgnacji służące do 

czyszczenia, odkamieniania i płukania - za jednym 

dotknięciem przycisku

-Dozownik kawy regulowany nawet na wysokość 14 cm

- Dwukolorowe podświetlenie filiżanek zapewniające 

dodatkowe wrażenia estetyczne

-Automatyczne monitorowanie poziomu wody i ziaren 

kawy

- Stopień mielenia regulowany na 3 poziomach

-Zaczep do wężyka na mleko przy dozowniku kawy

-Tacka na filiżanki ze stali nierdzewnej

-Dodatkowy pojemnik na kawę mieloną

-Pokrywka chroniąca aromat

-System Aromatica z pompą o ciśnieniu 15 bar 

-Łatwe przemieszczanie przy pomocy tylnych rolek

-Na wyposażeniu filtr do wody CLARIS, tabletki

czyszczące, wężyk do mleka oraz miarka do kawy 

mielonej

www.nivona.pl

Zastrzega się prawo do zastąpienia nowymi projektami oraz do wprowadzania zmian technicznych.
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