S kávovarom KALERM pripravíte ľahko a rýchlo všetky obľúbené kávové nápoje. Pri jeho vývoji sme využili skúseností
profesionálnych baristov. Milovníci mliečnych špecialít ocenia inteligentní systém prípravy Cappuccina a LatteMacchciata, kedy
kávovar vie automaticky prepnúť z prípravy teplého mlieka na jemnú mliečnu mikropenu. Budete tiež milo prekvapený
dokonalým espressom s plnou chuťou a bohatou penou.

Model K1601L
hlavné prednosti:
● Cappucino, LattéMachiatto, Espresso, Longcoffee jednoduchým stlačením
jedného tlačidla
● patentovaná sparovacia jenotka s automatickým systémom čistenia
● robustný kónický mlynček s nastaviteľnou hrubosťou a dobou mletia s
presnosťou na 1 / 10s.
● vstavaný šľahač mliečnej peny s automatickým systémom čistenia pre
zamatovo jemnú mliečnu mikropenu
● jednoduché dotykové ovládanie s prehľadným českým textovým displejom
● možnosť nastavenia teploty pripravovaných nápojov
● veľký zásobník zrnkovej kávy s kapacitou 1000g
● robustný kávovar na prípravu 80-100 šálok za deň
● dva nezávislé termobloky pre maximálnu teplotnú stabilitu a veľký výkon
● veľkoobjemový zásobník na kávový odpad s kapacitou až 40 porcií
● režim správcu s možnosťou uzamknutia kávovaru pred nežiaducim
opätovným nastavením hodnôt
● nenulovatelné počítadlo jednotlivých druhov spravených nápojov
● inteligentný systém chybového hlásenia, všetky informácie sa prehľadne
zobrazujú na displeji
● možnosť použitia filtru vody Aquis
● veľký 6L zásobník na vodu, pripadne napojenie z barelu

Cena: 1.290,- bez DPH

Model K90L
hlavné prednosti:
● Cappucino, LattéMachiatto, Espresso, Americano jednoduchým stlačením
jedného tlačidla
● patentovaná sparovacia jednotka s automatickým systémom čistenia
● robustný kónický mlynček s nastaviteľnou hrubosťou a dobou mletia s
presnosťou na 1 / 10s.
● vstavaný šľahač mliečnej peny s automatickým systémom čistenia pre
zamatovo jemnú mliečnu mikropenu
● jednoduché dotykové tlačitka + 3,5“ farebný displej
● možnosť nastavenia teploty pripravovaných nápojov
● veľký zásobník zrnkovej kávy s kapacitou 1000g
● robustný kávovar na prípravu 80-100 šálok za deň
● dva nezávislé termobloky pre maximálnu teplotnú stabilitu a veľký výkon
● veľkoobjemový zásobník na kávový odpad s kapacitou až 40 porcií
● režim správcu s možnosťou uzamknutia kávovaru pred nežiaducim
opätovným nastavením hodnôt
● nenulovatelné počítadlo jednotlivých druhov spravených nápojov
● Inteligentný systém chybového hlásenia, všetky informácie sa prehľadne
zobrazujú na displej
● veľký 6L zásobník na vodu, možnosť priameho pripojenia na vodovod

Cena: 1.490,- bez DPH
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Model KLM2601
hlavné prednosti:
● Cappucino, LattéMachiatto, Espresso, Longcoffee jednoduchým stlačením
jedného tlačidla
● patentovaná sparovacia jednotka s automatickým systémom čistenia
● robustný kónický mlynček s nastaviteľnou hrubosťou a dobou mletia s presnosťou
na 1/10 s.
● vstavaný šľahač mliečnej peny s automatickým systémom čistenia pre zamatovo
jemnú mliečnu mikropenu
● jednoduché dotykové ovládanie s prehľadným českým textovým displejom
● možnosť nastavenia teploty pripravovaných nápojov
● zásobník zrnkovej kávy s kapacitou 250g
● robustný kávovar na prípravu 30-60 šálok za deň
● dva nezávislé termobloky pre maximálnu teplotnú stabilitu a veľký výkon
● zásobník na kávový odpad s kapacitou až 15 káv
● režim správcu s možnosťou uzamknutia kávovaru pred nežiaducim opätovným
nastavením hodnôt
● nenulovatelné počítadlo jednotlivých druhov spravených nápojov
● inteligentný systém chybového hlásenia, všetky informácie sa prehľadne zobrazujú
● možnosť použitia filtru vody Aquis

Cena: 755,- bez DPH

TECHNICKÉ PARAMETRE:

K1601L / K90L

KLM2601

Rozmery:

60 x 50 x 40 cm

Napätie:

220-240 V

220-240V

Príkon:

1400 W

1400 W

Hmotnosť:

17 kg

13 kg

Množstvo kávy na jednu porciu:

8-14 g

8-14 g

Teplota sparovania:

88-92 °C

88-92 °C

Zásobník vody:

6l

Zásobník zrnkovej kávy:

37 x 30 x 40 cm

1,8 l

1000 g

250 g

Kapacita kávového odpadu:

40 porcií

15 porcií

Výška výtoku kávy:

10-14 cm

8-14 cm

19 Bar

19 Bar

Tlak čerpadla:
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