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PIERWSZE SPOJRZENIE
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ELEGANCJA, PIĘKNO I FUNKCJONALNOŚĆ 
TO NIVONA W OCZACH UŻYTKOWNIKÓW
To na co wzrok napotyka każdego dnia w naszej kuchni, powinno 

być przyjemne dla oka. Wszystkie ekspresy NIVONA posiadają 

smukły i elegancki design. Właśnie dlatego wyglądają atrakcyjnie 

w każdej kuchni – zarówno tradycyjnej jak i nowoczesnej.
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KWESTIA SMAKU
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PRZY WYBORZE EKSPRESU DO KAWY ZAUFAJ 
SWOIM ZMYSŁOM!

Dynamiczna komora zaparzania w systemie Aromatica gwaran-

tuje, iż do kawy nie przedostają się gorzkie substancje. 

Po zmieleniu, kawa jest prasowana w komorze zaparzania,  

a następnie poddawana wirowaniu w gorącej wodzie, dzięki  

czemu uwalnia się jeszcze więcej substancji aromatycznych. 

Efektem jest łagodna, pełna aromatu, a przy tym smaczniejsza 

kawa.

Po zmieleniu (1) i sprasowaniu 

(2) gotująca woda  jest wpompo-

wywana do komory zaparzania. 

W wyniku ciśnienia wody i dzięki 

elastycznie przemieszczającej 

się pokrywie, komora zaparzania  

powiększa się. Woda i zmielona 

kawa wirują (3). 

1 2 3



JEDNO DOTKNIĘCIE

PERFEKCYJNIE SPIENIONE MLEKO  
ZA POMOCĄ JEDNEGO DOTKNIĘCIA
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Białe, puszyste i wspaniałe – takie powinno być odpowiednio 

spienione mleko. Nasze najlepsze modele z serii 800 oraz dwa 

modele z linii 700 (757 i 767) wyposażone są w wyjątkowo 

wygodną funkcję przygotowywania Cappuccino za jednym 

dotknięciem. Oznacza to, że za pomocą jednego przycisku 

można przygotować pyszne napoje z mleczną pianką. Dzięki 

ekspresom NIVONA możemy poczuć się jak w lokalnej kawiar-

ni. Bez względu na to, czy technologia Spumatore jest w pełni 

automatyczna, czy też manualna, spieniacz zapewnia pysz-

ną, mleczną piankę w dowolnie wybranej ilości. A to jeszcze 

nie wszystko – dzięki funkcji płukania, utrzymanie spieniacza  

w czystości nie stanowi żadnego problemu.

Urządzenia wyposażone w technologię OneTouch Spumatore:

CafeRomatica 855 Strona 12

CafeRomatica 845 Strona 14

CafeRomatica 831 Strona 16

CafeRomatica 830 Strona 18

CafeRomatica 767 Strona 20

CafeRomatica 757 Strona 21

Urządzenia wyposażone w profesjonalną, manualną 

funkcję Spumatore:

CafeRomatica 646 Strona 22

CafeRomatica 626 Strona 24
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Wyjątkowe zalety ekspresów NIVONA – intuicyjna 

obsługa oraz automatyczny system czyszczenia.

POSŁUCHAJ

IM LEPSZE ZROZUMIENIE - TYM LEPSZY ZWIĄZEK

Jasna i zrozumiała komunikacja to podstawa udanego związ-

ku. Odnosi się to nie tylko do więzi międzyludzkich, ale również 

do relacji pomiędzy człowiekiem a urządzeniem.

Z tego powodu, ekspresy do kawy NIVONA zaprojektowane 

zostały z myślą o precyzyjnym komunikowaniu. Możesz być 

pewien, że Twój ekspres do kawy posiada wszystko to, co 

potrzebne jest do prawidłowego funkcjonowania. Dzięki temu 

dokładnie wiesz co należy zrobić, aby przygotować kawę, 

wyczyścić, czy też odkamienić ekspres. Po prostu posłuchaj 

swojej NIVONY!
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UZNANIE

NASZA PASJA TO TWOJA PRZYJEMNOŚĆ

miast zaczynamy pracę nad kolejnymi, ulepszonymi modelami, 

ciszej pracującymi, posiadającymi większą ilość udogodnień  

i dłuższą żywotność. Wszystkie zaprojektowane tak, byśmy mogli 

usłyszeć od Ciebie: „chcę zawsze kupować NIVONĘ”.

Technologia Spumatore
System Spumatore –  za równo OneTouch jak i w wersji 
manualnej  – ma na celu dostarczenie odpowiedniej ilości 
pary, dzięki której otrzymujemy idealną mleczną piankę 
oraz gorącą wodę do napojów instant. Mleko czy też go-
rąca woda trafiają bezpośrednio do Twojej szklanki, bez 
konieczności podejmowania dodatkowych czynności. 
Spieniacz jest wyjątkowo łatwy w pielęgnacji i utrzymaniu 
czystości, niezależnie od tego czy płukanie jest wykony-
wane automatycznie czy manualnie.

Czyszczenie, usuwanie kamienia i programy 
konserwacji
W celu zapewnienia higieny oraz bezawaryjnego 
funkcjonowania, wszystkie automatyczne ekspresy 
do kawy wymagają czyszczenia, usuwania kamienia 
i programów konserwacji. W urządzeniach NIVONA 
zastosowaliśmy w pełni automatyczne programy, 
które regularnie oczyszczają urządzenie z resztek 
oleju kawowego, kamienia i osadu mleka. Program 
czyszczenia zostaje uruchomiony za pomocą jednego 
przycisku. 

Wyjmowany moduł zaparzania
Sporadycznie ekspresy do kawy można oczyścić  
także od wewnątrz, tam gdzie automatyczne progra-
my nie mogą dotrzeć. Mając na uwadze zwiększe-
nie żywotności urządzenia, jednostkę zaparzania we 
wszystkich ekspresach Nivona można samodzielnie 
wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą.

Projektowanie i konstruowanie perfekcyjnych ekspresów do kawy 

to nasza pasja. Co więcej, celem marki NIVONA jest zapewnienie 

satysfakcji i zadowolenia naszym klientom. Z jednej strony dążymy 

do uwolnienia naturalnego smaku i zapachu kawy; z drugiej nato-

miast staramy się, by ekspresy do kawy były proste i przyjemne  

w obsłudze. Gdy tylko stworzymy jedną linię urządzeń, natych-



PRZYJEMNOŚĆ ZA DOTKNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU

Funkcja OneTouch Spumatore pozwala na przygotowanie wyjątkowo kremowego cappuccino  

oraz przepysznego latte macchiato zaledwie za pomocą jednego przycisku... Dzięki funkcji  

Spumatore Duo, można przygotowywać dwie kawy równocześnie. Funkcja podświetlania  

filiżanek w trakcie pracy ekspresu, stwarza przyjemny, elegancki klimat. Co więcej, moc  

aromatu oraz ilość kawy, mleka i pianki można dowolnie regulować, w zależności od własnych  

upodobań.

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY 

Przemyślany design, duży, łatwy do odczytania cyfrowy wyświetlacz i nowe czytelne  

symbole sprawiają, iż przyrządzanie kawy staje się łatwe i przyjemne. Parzenie kawy,  

włączenie tacki do podgrzewania filiżanek, czy też uruchomienie programu konserwacji -  

obsługa tego praktycznego i stylowego urządzenia jest niezwykle prosta. 

ZAWSZE ŚWIEŻY 

Łatwo, wygodnie i niezawodnie. Automatyczna funkcja płukania wodą i parą sprawia, że  

OneTouch Spumatore Duo jest higienicznie czysty i gotowy do użycia. Dzięki temu spienione 

mleko jest zawsze świeże i pyszne!

ZŁOTO W SREBRNEJ
OPRAWIE

Firma NIVONA jest dumna z posiadania wiedzy na temat 

upodobań miłośników kawy. Dlatego, podążając tym nur-

tem,  rozpoczęliśmy produkcję najnowszych modeli w kolorze 

srebrnym. Z zewnątrz, ekspres NIVONA 855 jest elegancki  

i atrakcyjny – niczym ozdobny klejnot każdej kuchni. Wewnątrz 

– czysto praktyczny. Szwajcarska jakość oraz niemiecka  

precyzja zawarte zostały w smukłej, estetycznej formie.

Ma on jednak jeszcze więcej do zaoferowania: duży wy-

świetlacz tekstowo-graficzny, funkcję OneTouch cappuccino,  

możliwość spieniania mleka do dwóch filiżanek równocześnie, 

inteligentną funkcję energooszczędzania, a także specjalny 

program czyszczenia spieniacza do mleka!

•	 Front,	boki,	tył	w	kolorze	srebrnym	z	chromowanymi	dodatkami
•	 Niezależnie	podgrzewana	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	–	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Spienianie	mleka	przy	użyciu	jednego	przycisku:	OneTouch	Spumatore	–	
również	dla	dwóch	filiżanek

•	 Tekstowo-graficzny	wyświetlacz	LCD
•	 Pięciostopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Indywidualnie	programowane	„Przepisy	na	kawę”
•	 Automatyczne	programy	(płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie),	także	dla	
spieniacza	do	mleka	Spumatore

•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	młynka	i	tacki	na	skropliny
•	 Podświetlenie	filiżanek	podczas	parzenia	kawy
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	1,8	l
•	 Zestaw	zawiera:	Termos	stalowy	do	mleka	MilkCooler	0,5l,	filtr	wody	Claris,	
tabletki	czyszczące,	łyżeczkę	do	odmierzania	kawy

CafeRomatica 855
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PODWÓJNA PRZYJEMNOŚĆ

Funkcja OneTouch Spumatore pozwala na przygotowanie wyjątkowo kremowego cappuccino 

oraz przepysznego latte macchiato, zaledwie za pomocą jednego przycisku. Dzięki Spumatore 

Duo, można przygotować dwie kawy równocześnie. Funkcja podświetlania filiżanek w trakcie  

pracy ekspresu, stwarza przyjemny, elegancki klimat. Co więcej, moc aromatu oraz ilość kawy, 

mleka i pianki można dowolnie regulować, w zależności od własnych upodobań. 

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY 

Przemyślany design, duży, łatwy do odczytania cyfrowy wyświetlacz i nowe czytelne symbole, 

sprawiają, iż przyrządzanie kawy staje się łatwe i przyjemne. Czy to zaparzenie kawy, czy też  

uruchomienie programu czyszczenia – obsługa tego praktycznego urządzenia jest niezwykle  

prosta.

ZAWSZE ŚWIEŻY 

Łatwo, wygodnie i niezawodnie. Automatyczna funkcja płukania wodą i parą sprawia, że  

OneTouch Spumatore Duo jest higienicznie czysty i gotowy do użycia. Dzięki temu spienione 

mleko jest zawsze świeże i pyszne!

ELEGANCJA 
W GRAFITOWYM 
KOLORZE
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CafeRomatica 845

•	 Grafitowy	metalik	z	chromowanymi	dodatkami
•	 Pasywna	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	-	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Spienianie	mleka	przy	użyciu	jednego	przycisku:	OneTouch	Spumatore	–	 
również	dla	dwóch	filiżanek

•	 Tekstowo-graficzny	wyświetlacz	LCD	
•	 Pięciostopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Indywidualnie	programowane	„Przepisy	na	kawę”
•	 Automatyczne	programy	(płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie),	także	dla	
spieniacza	do	mleka	Spumatore

•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	młynka	i	tacki	na	skropliny
•	 Podświetlenie	filiżanek	podczas	parzenia	kawy
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	1,8	l
•	 Zestaw	zawiera:	filtr	wody	Claris,	tabletki	czyszczące,	łyżeczkę	do	 
odmierzania	kawy.



CZYSTE SREBRO 
W CODZIENNYM UŻYCIU

Rodzinne srebra rodowe wyjmujemy wyłącznie na spe-
cjalne okazje. Teraz dzięki ekspresowi NIVONA, możemy 
mieć srebro do codziennego użytku. To CafeRomatica 831 
– czyste srebro w Twojej kuchni. Ten ekspres zachwyci 
wszystkich miłośników kawy. Jest niezwykle łatwy w ob-
słudze i przygotuje wszystko czego zapragniesz zaledwie 
za pomocą jednego przycisku – zarówno aromatyczne 
espresso jak i różnego rodzaju kawy z mlekiem i pianką.

Utrzymanie tego niezwykłego błysku ekspresu jest nie-
zwykle proste. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk,  
a spieniacz do mleka zostanie automatycznie wyczysz-
czony. Utrzymanie w czystości jednostki zaparzania  
również nie stanowi problemu. Ekspresy do kawy z linii 800 
są proste w obsłudze  i wygodne pod względem utrzymania  
higieny. Zatem jeśli chcesz zainwestować w srebro,  
zainwestuj w model 831!
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•	 Srebrny	metalik	z	chromowanymi	dodatkami
•	 Pasywna	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	-	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Spienianie	mleka	przy	użyciu	jednego	przycisku:	OneTouch	Spumatore
•	 Tekstowo-graficzny	wyświetlacz	LCD
•	 Pięciostopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Indywidualnie	programowane	„Przepisy	na	kawę”
•	 Automatyczne	programy	(płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie),	także	dla	
spieniacza	do	mleka	Spumatore

•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	młynka	i	tacki	na	skropliny
•	 Podświetlenie	filiżanek	podczas	parzenia	kawy
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	1,8	l
•	 Zestaw	zawiera:	filtr	wody	Claris,	tabletki	czyszczące,	łyżeczkę	do	odmierzania	
kawy.

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY 

Przemyślany design, duży, łatwy do odczytania cyfrowy wyświetlacz i nowe czytelne symbole, 

sprawiają, iż przyrządzanie kawy staje się łatwe i przyjemne. Czy to zaparzenie kawy czy też 

uruchomienie programu czyszczenia – obsługa tego praktycznego urządzenia jest niezwykle 

prosta.

ZAWSZE ŚWIEŻY 

Łatwo, wygodnie i niezawodnie. Automatyczna funkcja płukania wodą i parą sprawia, że  

OneTouch Spumatore jest higienicznie czysty i gotowy do użycia. Dzięki temu spienione mleko 

jest zawsze świeże i pyszne!

PRZYJEMNOŚĆ ZA DOTKNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU

Funkcja OneTouch Spumatore pozwala na przygotowanie wyjątkowo kremowego cappuccino 

oraz przepysznego latte macchiato zaledwie za pomocą jednego przycisku. Funkcja podświet-

lania filiżanek w trakcie pracy ekspresu stwarza przyjemny, elegancki klimat. Co więcej, moc 

aromatu oraz ilość kawy, mleka i pianki można dowolnie regulować, w zależności od własnych 

upodobań.

CafeRomatica 831



PRZYJEMNOŚĆ ZA DOTKNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU 

Filiżanka za filiżanką – bez względu na to, czy przygotowujesz espresso czy kawę z mlekiem, to 

nie może być prostsze! Funkcja OneTouch Spumatore pozwala na przygotowanie wyjątkowo 

kremowego cappuccino oraz przepysznego latte macchiato zaledwie za pomocą jednego przy-

cisku. Funkcja podświetlania filiżanek w trakcie pracy ekspresu stwarza przyjemny, elegancki 

klimat. Co więcej, moc aromatu oraz ilość kawy, mleka i pianki można dowolnie regulować,  

w zależności od własnych upodobań.

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY 

Przemyślany design, duży, łatwy do odczytania cyfrowy wyświetlacz i nowe czytelne symbole, 

sprawiają, iż przyrządzanie kawy staje się łatwe i przyjemne. Czy to zaparzenie kawy czy też 

uruchomienie programu czyszczenia – obsługa tego praktycznego urządzenia jest niezwykle 

prosta.

ZAWSZE ŚWIEŻY 

Łatwo, wygodnie i niezawodnie. Automatyczna funkcja płukania wodą i parą sprawia, że  

OneTouch Spumatore jest higienicznie czysty i gotowy do użycia. Dzięki temu spienione mleko 

jest zawsze świeże i pyszne!

CZARNA 
STRONA 
UWODZENIA

CafeRomatica 830

1918

•	 Fortepianowa	czerń	ze	srebrnymi	dodatkami
•	 Pasywna	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	-	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Spienianie	mleka	przy	użyciu	jednego	przycisku:	OneTouch	Spumatore
•	 Tekstowo-graficzny	wyświetlacz	LCD
•	 Pięciostopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Indywidualnie	programowane	“Przepisy	na	kawę”
•	 Automatyczne	programy	(płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie),	także	dla	
spieniacza	do	mleka	Spumatore

•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	młynka	i	tacki	na	skropliny
•	 Podświetlenie	filiżanek	podczas	parzenia	kawy
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	1,8	l
•	 Zestaw	zawiera:	filtr	wody	Claris,	tabletki	czyszczące,	łyżeczkę	do	odmierzania	
kawy.
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PRZYJEMNOŚĆ ZA DOTKNIĘCIEM 
JEDNEGO PRZYCISKU
Funkcja OneTouch Spumatore pozwala  
na przygotowanie wyjątkowo kremo-
wego cappuccino oraz przepysznego 
latte macchiato zaledwie za pomocą 
jednego przycisku. Funkcja podświet-
lania filiżanek w trakcie pracy ekspresu 
stwarza przyjemny, elegancki klimat.  
Co więcej, moc aromatu oraz ilość kawy,  
mleka i pianki można dowolnie regulować,  
w zależności od własnych upodobań.

PRZYJEMNOŚĆ ZA DOTKNIĘCIEM 
JEDNEGO PRZYCISKU
Funkcja OneTouch Spumatore po-
zwala na przygotowanie wyjątkowo 
kremowego cappuccino oraz prze-
pysznego latte macchiato zaledwie za 
pomocą jednego przycisku. Co więcej, 
moc aromatu oraz ilość kawy, mleka  
i pianki można dowolnie regulować,  
w zależności od własnych upodobań.

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY
Przemyślany design oraz duży i łatwy do 
odczytania cyfrowy wyświetlacz spra-
wiają, iż przyrządzanie kawy staje się  
łatwe i przyjemne. Uruchamiając pro-
gram konserwacji lub parząc kawę, 
obsługa tego praktycznego i stylowego 
urządzenia jest niezwykle prosta.

ZAWSZE ŚWIEŻY
Łatwo, wygodnie i niezawodnie. Auto-
matyczna funkcja płukania wodą i parą 
sprawia, że OneTouch Spumatore jest 
higienicznie czysty i gotowy do użycia. 
Dzięki temu spienione mleko jest za-
wsze świeże i pyszne!

ZAWSZE ŚWIEŻY
Łatwo, wygodnie i niezawodnie. Auto-
matyczna funkcja płukania wodą i parą 
sprawia, że OneTouch Spumatore jest 
higienicznie czysty i gotowy do użycia. 
Dzięki temu spienione mleko jest za-
wsze świeże i pyszne!

CODZIENNA DAWKA 
LUKSUSU

EKSPRES KTÓRY 
USZCZĘŚLIWIA

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY
Przemyślany design oraz duży i łatwy 
do odczytania cyfrowy wyświetlacz 
sprawiają, że przyrządzenie kawy staje 
się łatwe i przyjemne. Uruchamiając 
program konserwacji lub parząc kawę, 
obsługa tego praktycznego i stylowego 
urządzenia jest niezwykle prosta.

CafeRomatica 767 CafeRomatica 757

•	 Srebrny	z	chromowanymi	dodatkami
•	 Pasywna	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	-	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Funkcja	OneTouch	Cappuccino
•	 Tekstowo-graficzny	wyświetlacz	LCD
•	 Pięciostopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Indywidualne	programowanie	“Przepisy	na	kawę”
•	 Automatyczne	programy	(płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie),	także	dla	
spieniacza	do	mleka	Spumatore

•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	młynka	i	tacki	na	skropliny
•	 Podświetlenie	filiżanek	podczas	parzenia	kawy
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	2,0	l
•	 Zestaw	zawiera:	Termos	do	mleka,	filtr	wody	Claris,	tabletki	czyszczące,	
łyżeczkę	do	odmierzania	kawy.

•	 Fortepianowa	czerń	ze	srebrnymi	dodatkami
•	 Pasywna	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	-	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Funkcja	OneTouch	Cappuccino
•	 Tekstowo-graficzny	wyświetlacz	LCD
•	 Trzystopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Indywidualne	programowanie	„Przepisy	na	kawę”
•	 Automatyczne	programy	(płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie),	także	dla	
spieniacza	do	mleka	Spumatore

•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	młynka	i	tacki	na	skropliny
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	2,0	l
•	 Zestaw	zawiera:	filtr	wody	Claris,	tabletki	czyszczące,	łyżeczkę	do	odmierzania	
kawy.



CIEMNA STRONA 
PRZYJEMNOŚCI

Idealna kawa jest czarna i kusząca. Zupełnie jak nowy 

ekspres CafeRomatica 646. Wystarczy na niego spojrzeć.  

Jest to model wyposażony w szereg przemyślanych  

elementów: chromowane dodatki gwarantują atrakcyjny 

wygląd, podświetlenie filiżanek dodaje klimatu i elegancji,  

a wyciszony młynek stożkowy zapewnia cichą pracę  

urządzenia.
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•	 Szlachetny	design	–	czarny	z	chromowanymi	dodatkami
•	 Pasywna	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	-	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Funkcja	Spumatore	do	przygotowywania	kaw	mlecznych
•	 Piktogramowy	wyświetlacz	LCD
•	 Trzystopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Automatyczne	programy	(płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie),
•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	tacki	na	skropliny
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	1,8	l
•	 Zestaw	zawiera:	filtr	wody	Claris,	tabletki	czyszczące,	łyżeczkę	do	odmierzania	
kawy.

NOWOŚĆ  CafeRomatica 646

ŚWIEŻO UMYTE
Aby usunąć resztki kawy, w urządzeniach 
NIVONA można wyjąć cały moduł do  
zaparzania i opłukać pod bieżącą wodą.

OBFITE SPIENIENIE
Funkcja Spumatore pozwala na 
przygotowanie wyjątkowo kremowej 
pianki do Twojego latte macchiato  
i cappuccino.

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY
Dobrze przemyślana konstrukcja, cyfro-
wy wyświetlacz graficzny oraz łatwe pro-
gramowanie są gwarancją beztroskiego 
funkcjonowania.

KWESTIA SMAKU
Jaką preferujesz kawę – mocną czy 
słabą? Wybierz ilość wody oraz moc 
aromatu zaledwie za pomocą jednego 
przycisku!

ODPOWIEDNIE DOSTOSOWANIE
Regulacja wysokości dozownika kawy, 
pozwala na korzystanie zarówno z ma-
łych filiżanek jak i wysokich szklanek – 
idealny przykład perfekcji NIVONA.

NACIŚNIJ LUB PRZEKRĘĆ
Sam zdecyduj, czy chcesz podgrzać 
wodę czy włączyć spieniacz. Po prostu 
naciśnij i przekręć!



CZARNA PIĘKNOŚĆ  
W KUCHNI

Nowy ekspres CafeRomatica 626 został stworzony, aby 

zapewnić nieustającą przyjemnośc picia kawy. Zintegro-

wana dysza parowa Vapore do gorącej wody i pary spie-

nianiającej mleko. Tak osiąga się delikatne cappuccino – 

łatwo i przyjemnie.
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•	 Czarny	z	chromowanymi	dodatkami
•	 Pasywna	tacka	na	filiżanki
•	 Funkcja	oszczędzania	prądu	–	tryb	ECO
•	 Dodatkowo	wyciszony,	wysokiej	jakości	młynek	stożkowy
•	 Zintegrowana	dysza	Vapore	do	gorącej	wody	i	pary	spieniającej	mleko
•	 Piktogramowy	wyświetlacz	LCD
•	 Trzystopniowy	wybór	mocy	aromatu,	również	dla	dwóch	filiżanek
•	 Automatyczne	programy	(	płukanie,	czyszczenie,	odkamienianie)
•	 Automatyczna	kontrolka	stanu	wypełnienia	tacki	na	skropliny
•	 Wyjmowany	zbiornik	wody	1,8	l
•	 Zestaw	zawiera:	filtr	wody	Claris,	tabletki	czyszczące,	łyżeczka	do	odmierzania		
				kawy

NOWOŚĆ  CafeRomatica 626

ŚWIEŻO UMYTE
Aby usunąć resztki kawy, w urządzeniach 
NIVONA można wyjąć cały moduł do  
zaparzania i opłukać pod bieżącą wodą.

OBFITE SPIENIENIE
Funkcja Spumatore pozwala na 
przygotowanie wyjątkowo kremowej 
pianki do Twojego latte macchiato  
i cappuccino.

ZROZUMIAŁE KOMUNIKATY
Dobrze przemyślana konstrukcja, cyfro-
wy wyświetlacz graficzny oraz łatwe pro-
gramowanie są gwarancją beztroskiego 
funkcjonowania.

KWESTIA SMAKU
Jaką preferujesz kawę – mocną czy 
słabą? Wybierz ilość wody oraz moc 
aromatu zaledwie za pomocą jednego 
przycisku!

ODPOWIEDNIE DOSTOSOWANIE
Regulacja wysokości dozownika kawy, 
pozwala na korzystanie zarówno z ma-
łych filiżanek jak i wysokich szklanek – 
idealny przykład perfekcji NIVONA.

NACIŚNIJ LUB PRZEKRĘĆ
Sam zdecyduj, czy chcesz podgrzać 
wodę czy włączyć spieniacz. Po prostu 
naciśnij i przekręć!
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CAFEGRANO - WYDOBYWA  
Z ZIAREN PEŁNIĘ  
SMAKU  
I AROMATU. 

Dobrze wypalone ziarna kawy zasługują na prawidłowe 

ich zmielenie. Niezależnie od tego czy mielimy kawę, aby  

zaparzyć ją w ekspresie, czy też chcemy przygotować 

kawę ręcznie parzoną, młynek do kawy CafeGrano zo-

stał zaprojektowany z zegarmistrzowską precyzją, aby 

wydobyć z każdego ziarna kawy to co najlepsze. Młynek  

CafeGrano został stworzony do tego, aby świeżo zmielona 

kawa zawsze była pełna smaku i aromatu.

CafeGrano 130

• Wielostopniowy	poziom	mielenia	-	16	stopni	mielenia
• Delikatne	mielenie	pozwalające	zachować	pełnię	aromatu
• Płynna	regulacja	czasu	trwania	mielenia
• Przezroczysty,	wyjmowany	pojemnik	na	zmieloną	kawę
• Przezroczysty,	wyjmowany	pojemnik	na	ziarna	kawy	(200	g)
• Dodatkowo	wyciszony	młynek	stożkowy	ze	stali	szlachetnej
•	 Schowek	na	przewód		zasilający
•	 Kolor:	srebrny
•	 Moc:	1000	W
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REGULACJA CZASU / ILOŚCI ZMIELONEJ KAWY
Ergonomiczny, łatwy w obsłudze wyłącznik 
czasowy,  za pomocą którego  kontroluje-
my czas trwania procesu mielenia kawy, tym 
samym odpowiednio dozując ilość zmielonej 
kawy.

PŁYNNA REGULACJA STOPNIA ZMIELENIA
CafeGrano oferuje 16 ustawień stopnia zmie-
lenia. Każde z 4 podstawowych ustawień jest 
podzielone na 4 mniejsze, dzięki czemu kawa 
może być zmielona dokładnie tak jak chcemy 
- grubo, średnio czy też drobno. Umożliwia to 
dobranie ustawień do rodzaju palonych ziaren, 
dzięki czemu uzyskamy idealny smak kawy  
według naszego gustu.
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PRZY DOBREJ OPIECE POZOSTANIE 
PIĘKNY I NIEZAWODNY

To bardzo proste – każdy długotrwały związek wymaga 

uwagi i dobrej opieki. Nawet tak perfekcyjnie wykonane 

urządzenia, jak w pełni zautomatyzowane ekspresy do 

kawy NIVONA muszą zostać objęte odpowiednią opieką, 

aby służyły nam długo, wiernie i bezproblemowo. 

Regularne czyszczenie jest nie tylko higieniczne; 

chroni również nasze urządzenia i zapewnia 

nieprzerwanie pełny aromat kawy. Co ważne 

NIVONA zawsze wyświetla zrozumiałe komunikaty 

dotyczące na przykład czyszczenia czy programu 

usuwania kamienia. Najlepiej używać najwyższej  

jakości oryginalnych produktów do pielęgnacji.
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ORYGINALNE AKCESORIA 
CZYSZCZĄCE

ODKAMIENIACZ
Przeznaczony specjalnie do ekspresów 
do kawy wyposażonych w automatyczny 
program odkamieniania. Precyzyjnie usu-
nie kamień bez uszkodzenia ekspresu.

• skutecznie usuwa kamień
• chroni Twój ekspres
• wystarcza na 5 procesów  

odkamieniania

Model: NIRK 703 
ANR: 390 700 300 

OCZYSZCZACZ W PŁYNIE
Wysokiej jakości oczyszczacz w płynie 
dla optymalnego utrzymania w czysto-
ści elementów do spieniania mleka. Jest 
bezpieczny dla urządzenia i nie wpływa 
na walory smakowe przyrządzanej kawy. 

• rozpuszcza i usuwa tłuszcze mleczne 
i osady białkowe (np. pozostałości po 
przygotowaniu cappuccino)

• przedłuża żywotność spieniacza do 
mleka

Model: NICC 705
ANR: 390 700 500

FILTR DO WODY CLARIS
Filtr Claris jest zaprojektowany specjalnie 
do w pełni automatycznych ekspresów do 
kawy Nivona. Wymieniany regularnie filtr 
wody sprawia, że konieczność odkamie-
niania ekspresu będzie znacznie rzadsza.

• filtr wkręca się bezpośrednio do 
zbiornika na wodę 

• wypełniony jest wyłącznie organicz-
nymi materiałami bez chemicznych 
dodatków 

• chroni Twój ekspres i przedłuża czas 
bezproblemowego funkcjonowania

Model: NIRF 700
ANR: 390 700 100 

TABLETKI CZYSZCZĄCE
Tabletki czyszczące stworzone, aby 
jak najlepiej zadbać o ekspres do kawy  
Nivona. Regularne czyszczenie chroni 
ekspres i pozwala zachować pełnię smaku  
i aromatu kawy.

• specjalna formuła zaprojektowana dla 
optymalnego czyszczenia

• skutecznie rozpuszczają i usuwają pozo-
stałości po kawie

• chronią Twój ekspres

Model: NIRT 701
ANR: 390 701 200



ZESTAWIENIE FUNKCJI 
I DANYCH TECHNICZNYCH

AUTOMATYCZNE EKSPRESY  
DO KAWY CAFEROMATICA

System wstępnego zaparzania

System Aromatica do uzyskania optymalnego aromatu

Wybór mocy aromatu

Funkcja: 2 filiżanki z wyborem mocy aromatu

Indywidualne programowane „Przepisy na kawę”

Indywidualny program „Moja kawa”

Ciśnienie 15 bar

Wyświetlacz

Podświetlanie filiżanek

Tacka do podgrzewania filiżanek

Automatyczny wskaźnik odkamieniania

Program odkamieniania

Program czyszczenia

Funkcja OneTouch Spumatore do Cappuccino

Automatyczna funkcja płukania dla spieniacza Spumatore

Manualna funkcja płukania dla spieniacza Spumatore

Regulowana temperatura parzenia kawy

Dozownik kawy z regulacją wysokości

Filtr wody CLARIS

Kontrolka wymiany filtra

Dodatkowe wyciszenie młynka

Regulacja ilości kawy (20 – max. 240 ml)

Wysokiej jakości młynek stożkowy ze stali szlachetnej

Indywidualnie regulowany stopień mielenia

Parzenie kawy zmielonej (1 porcja)

Ustawienie indywidualnej twardości wody

Wyjmowany pojemnik na wodę

Funkcja gorącej wody do napojów Instant 

Wymiary (s x w x g), cm

Kolor (front/dodatki)

Wyjmowana jednostka zaparzania

Termos do mleka ze stali nierdzewnej (0,5 l)

Plastikowy, przeźroczysty termos do mleka

Pojemnik na ziarna o pojemności

Ruchome rolki obrotowe z tyłu

Pojemnik na zwinięty kabel 

Funkcja oszczędzania prądu – tryb ECO

Napięcie

Maksymalny pobór mocy

Waga łącznie z opakowaniem

Nr Artykułu ANR

Kod EAN

CafeRomatica 845
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CafeRomatica 830
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CafeRomatica 646
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CafeRomatica 626
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CafeRomatica 767
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CafeRomatica 757
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NIVONA Apparate GmbH
Suedwestpark 90
D 90449 Nuremberg
www.nivona.com
info@nivona.com

Z pasji do kawyP
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ŁATWY DO UŻYCIA
ŁATWY DO NABYCIA

Ekspresy NIVONA dostępne tylko w autoryzowanych sklepach 
branżowych


