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jellemzők:
• Digitális szimbólum kijelző
• Kézi Pro-Spumatore
• Elegáns design, fekete króm elemekkel
• Egyszerű működés
• Aromatica rendszer 15 bar-os nyomással
• Extra nagy víztartály (2,2 l)
• Csendes kúpos őrlő edzett acélból
• Kivehető főzőegység a higiénikus tisztításhoz
• Kávéhőmérséklet 3 fokozatban választható
• A kávé erőssége 3 szintre állítható
• ECO üzemmód energiatakarékos funkció
• 0 wattos kapcsoló
• Higiéniai karbantartási program: Tisztítás, 

vízkőmentesítés és öblítés egy gombnyomással
• Kávé kifolyó magassága 14 cm-ig állítható
• Kávétartály (kb. 250 g)
• Automatikus vízellenőrzés
• Egyénileg állítható örlési finomság
• Csésze melegen tartó
• Aroma védőburkolat

jellemzők:
• ÚJ: Modern 3D-s formázás: Fehér színben
• ÚJ: Különösen csendes daráló
• MY COFFEE – memória tárolás, egyedi kávé recept 

egy gombnyomással
• 2,2 literes víztartály
• Rendkívül alacsony zajszintű, kúpos őrlő edzett 

acélból
• Hangszigetelt
• Kivehető főzőegység a könnyű és higiénikus 

tisztításhoz
• Kávéhőmérséklet 3 fokozatban állítható
• A kávé erőssége 5 fokozatban állítható
• ECO üzemmód és nulla wattos 

energiatakarékosság
• Automatikus öblítő rendszer a tejhabosítóhoz
• Higiénikus karbantartási programok a tisztításhoz, 

a vízkőmentesítéshez és az öblítéshez egy 
gombnyomással

• Statisztikai funkciók és karbantartás felügyelet
• Csésze megvilágítás, extra esztétikus vonzerő
• Automatikus víz- és kávé- ellenőrzés
• Az őrlés mértéke egyedileg állítható
• Kávé kifolyó magassága 14 cm-ig állítható
• Csésze melegen tartó
• 15 bar-os szivattyúnyomás
• Könnyen mozgatható, hátsó görgőkkel ellátott 
• Forró víz teának
• Aroma védőfedél

NICR 520 NICR 779

A mattfekete színben ez a 
gép megbízhatóan kielégíti a 
kávé szerelmeseinek minden 
kívánságát, a finom kávéfajtáktól 
a tejhab készítésig.

Még szebb, még csendesebb  
NIVONA CafeRomatica 779

jellemzők:
• A friss tejet tökéletesen tárolja
• Átlátszó műanyag.
• A tej szintjét mutatja
• 1 liter Cappuccino-Function  

Spumatore modellekhez

Dizánj tejtartály 
NIMC 1000.



A legjobb 100% arabica kávé 
összetétele, amelyek a tökéletes, 

enyhén krémes, teljes íz és 
aroma eléréséhez képeznek 

alapot.

A Caffe Crema-t a legjobb 
Tchibo-hagyománynak 

megfelelően állítják elő, hogy a 
legjobb minőségű kávét kapják.  

Irodai és gasztronómiai 
professzionális felhasználásra 

készült.

Tchibo Professional 
Caffé Crema 

100% Arabica

Összetéveszthetetlenül egyedi 
módon egyesíti a Dél-Amerika 

középső részének napos 
ültetvényeiről gondosan gyűjtött 

100%-os Arabica kávébabokat 
a közép-amerikai kiváló 
minőségű kávébabokkal. 

Tökéletes választás a superior 
blendet kedvelő igényes 

fogyasztók számára.

Davidoff  
Café Créme

100% Arabica

A Piacetto egyedi receptje 
az évszázados olasz 

kávéhagyomány és a Barista 
szenvedély kombinációja. La 

Selezione Barista.

A válogatott, tökéletes 
Arabica kávébab lassú 
és gondos dob pörkölési 

folyamaton megy keresztül, 
testes és finoman aromás 
kávékrémet eredményezve, 
jellemzően könnyű krémmel.

Piacetto 
Espresso Supremo

100% Arabica

KÁVÉFAJTÁK

Partener Coffee Services
Magyarországi Fióktelepe

E-mail: office@kavve.hu
www.kavve.hu

Tel. értékesítés:   06 70 409-5443
06 70 364-8058
06 70 886-4095
06 70 634-0931
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