
8.
 N

áb
yt

ok
 a

 p
rís

lu
še

ns
tv

o

502

Espressá, kávovary, fi ltre

Technická špecifi kácia:

• príkon 1 450 W
• čerpadlo 15 bar
• rozmery (š × v × h) 238 × 340 × 430 mm.

Technická špecifi kácia:

• nádobka na vodu 1,8 ℓ
• automatická čistiaca a odvápňovacia 

funkcia
• 15 druhov receptov jedným 

stlačením
• príkon 1 450 W
• čerpadlo 19 bar
• rozmery (š × v × h) 260 × 360 × 460 mm.

Espresso DéLonghi ECAM 23.460W
Automatický prístroj s funkciou „Cappuccino jedným stlačením“, mož-
nosť prípravy dvoch šálok naraz, automatické čistenie, individuálne 
nastaviteľná káva (malá, stredná, veľká, silná, extra jemná, chuť horká, 
stredne teplá), osvetlenie šálok, zabudovaný mlynček s  13 stupňami 
hrubosti mletia. Digitálny displej v SK a CZ, vyberateľná nádoba na vo-
du a vyberateľná sparovacia jednotka s nastaviteľnou kapacitou, zvu-
kový signál.

Obj. kód Názov Cena €

2 HY0234 60 Espresso DéLonghi ECAM 23.460W 658,–

Espresso DéLonghi ECAM 370.95 T
Automatický kávovar s prémiovým a intuitívnym TFT dotykovým dis-
plejom. 13-stupňové nastavenie hrubosti mletia, nastavenie sily, tep-
loty kávy a  množstva vody, tryska na  horúcu vodu a  termo karafa 
na  mlieko, 15  druhov receptov jedným stlačením, možnosť prekvap-
kávanej kávy, LatteCrema, Tubeless System. My Menu, prepojenie 
cez Bluetooth s aplikáciou Coff eeLink, funkcia predsparenia, elektro-
nický termostat na paru a kávu, funkcia úspory energie, vyberateľná 
sparovacia jednotka, integrovaný oceľový kónický mlynček. 

Obj. kód Názov Cena €

3 HY0370 95 Espresso DéLonghi ECAM 370.95 T 1 070,–

Espresso DéLonghi ECAM 250.31 SB
Kávovar na  mletú aj zrnkovú kávu. Jednoduché ovládanie pomocou 
podsvietených tlačidiel, nahrievanie hrnčekov, cappuccino systém 
s nastaviteľnou tryskou na napenenie mlieka. Príprava espressa, dvo-
jitého espressa, kávy a Doppio+ jednoduchým stlačením tlačidla. Ka-
pacita zásobníka na kávové zrnká 250 g, štatistika pripravených šálok.

Obj. kód Názov Cena €

1 HY0250 31 Espresso DéLonghi ECAM 250.31 SB 493,–

Technická špecifi kácia:

• program na čistenie a odvápnenie
• nastavenie intenzity a teploty kávy 

a množstva vody
• možnosť použitia mletej a zrnkovej 

kávy
• pamäť na obľúbenú kávu
• príkon 1 450 W
• čerpadlo 15 bar
• rozmery (š × v × h) 240 × 440 × 360 mm
• hmotnosť 9,2 kg.

Kávové fi ltre
Kávové fi ltre. Chuťovo neutrálne, nebielené. V balení 100 ks.

Obj. kód Názov Veľkosť MJ Cena €

4 HY1338 98 Kávové fi ltre Alufi x 2 bal. 100 ks 1,69
5 HY1339 04 Kávové fi ltre Alufi x 4 bal. 100 ks 1,87

Kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo
Extra kompaktný kapsulový kávovar je svojimi rozmermi a moderným 
dizajnom navrhnutý tak, aby sa hodil do každej kuchyne. Vďaka pro-
fesionálnemu tlaku kávovaru až 15 barov si pripravíte za chvíľku kávu 
kaviarenskej kvality s hustou sametovou cremou. Z kapsúl NESCAFÉ si 
môžete vybrať od espressa cez lungo, cappuccino, latte macchiato, čaj, 
až po čokoládové a studené nápoje. Tlak čerpadla 15 barov.

Obj. kód Názov Farba Cena €

6 HY0001 01 Kávovar NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo KP 1A01 biela 102,–
7 HY1001 08 Kávovar NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo KP 1A08 čierna 102,–
8 HY1001 05 Kávovar NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo KP 1A05 červená 102,–
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