
CafeRomatica 970 
NOWOCZESNA SZTUKA PARZENIA KAWY

Trzy profile aromatu dla osiągnięcia jeszcze 
większego bogactwa smaków oraz precyzyjnie 
zdefiniowanej ekstrakcji.

Elegancki i minimalistyczny design 
połączono z intuicyjną koncepcją obsługi, 
zapewniającą maksymalną wygodę oraz 
dodatkowe wrażenia estetyczne podczas 
parzenia kawy.

Nasz „Barista in a box”: Najlepsza 
rekomendacja dla wyjątkowego 
Systemu Aroma Balance

Najważniejsze zalety:
• Supercichy młynek

• System Aroma Balance

• Aroma Pre-Select dla nowych odmian 

kawy Nivona

• OneTouch Spumatore Duo

• Zintegrowany interfejs Bluetooth



Zestawienie funkcji CafeRomatica 970
System wstępnego parzenia a

System Aromatica a

System Aroma Balance 3 profile aromatu

Nowa ekskluzywna koncepcja obsługi a

Aroma Pre-Select dla nowych odmian kawy Nivona a
Zintegrowany interfejs Bluetooth umożliwiający korzystanie z 
aplikacji Nivona-App a

OneTouch Spumatore Duo a

Jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek czarnej kawy a

Koneser Cappuccino a
Moja kawa - programowanie indywidualnych przepisów na 
kawę

9 indywidualnych 
+ 9 fabrycznych

Programowanie wszystkich przepisów w czasie rzeczywistym a

Kolorowy wyświetlacz tekstu/symboli TFT, 5-calowy, dotykowy 

Supercichy młynek stożkowy z hartowanej stali a

Izolacja akustyczna a

Profesjonalna pompa o ciśnieniu 15 bar a

Pojemnik na ziarna kawy 270 g

Pojemnik na kawę mieloną (1 porcja) a

Wyjmowany, podświetlany na 8 kolorów zbiornik na wodę 2,2 l

Regulowana moc kawy 5-poziomowa

Regulowana temperatura kawy/gorącej wody na herbatę 4-stopniowa

Regulowana ilość kawy 20-240 ml

Regulowana wysokość dozownika kawy max. 14 cm

Indywidualnie regulowany stopień mielenia kawy a

System indywidualnego regulowania twardości wody (4-stop.) a

Podświetlenie filiżanek zapewniające dodatkowe wrażenia 2-kolorowe

Programy higienicznej pielęgnacji służące do czyszczenia, 
odkamieniania i płukania a

System automatycznego płukania spieniacza do mleka a

Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy/wody a/ a

Wskaźnik wymiany filtra/automatycznego odkamieniania a/ a
Filtr wody CLARIS, tabletki czyszczące, wężyk do mleka 
i miarka do kawy mielonej na wyposażeniu

Montowane z tyłu rolki ułatwiające przemieszczanie a

Schowek na przewód a

Termos schładzający mleko ze stali nierdzewnej (0,5 l) -

Pojemnik na mleko, plastikowy, przezroczysty (1,0 l) na wyposażeniu

Dane techniczne
Kolor (front/dodatki) tytanowa kolorystyka/chrom

Wymiary (SxWxG) w cm 28 x 36 x 50

Napięcie 230 V

Pobór mocy (max.) 1465 W

Waga z opakowaniem 14.8 kg

Nr art. 300 900 970

Kod EAN 42 600 8346 970 5

Model NICR 970

Gwarancja 2 lata lub 
11.999 napojów

ONETOUCH SPUMATORE DUO
Dwie kawy cappuccino lub latte 
macchiato parzone jednocześnie za 
naciśnięciem jednego przycisku

SYSTEM AROMA BALANCE  
Dzięki trzem profilom aromatu ekspres 
zmienia smak kawy wykorzystując tylko 
jeden rodzaj ziaren
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Zastrzega się prawo do zastąpienia 
nowymi projektami oraz wprowadzania 

zmian technicznych.

Odwiedź nas na:

AROMA PRE-SELECT
Rekomendowane przez baristę najlepsze 
przepisy dla nowych odmian kawy 
NIVONA - prosto z aplikacji Nivona-App. 


