PASSIE VOOR KOFFIE

het nieuwe espressionisme
een mix van design en prestatie

DE NIVONA COLLECTIe 2015/2016

		SMAAkVOL

bekijk ons nieuwe assortiment
2015/2016

Sinds 2005 fabriceert NIVONA
koffiemachines van hoge kwaliteit.
Van het begin af aan hebben wij de
techniek en de design steeds aangepast, verder ontwikkeld , geperfectioneerd. En nieuwe comfortabele
ideeën toegepast . Ons doel is: met
onze apparaten kan iedereen perfecte koffie zetten, alsmede heerlijke
koffie/melkcombinaties. Afgestemd
op de individuele smaak van de gebruiker. Dit bereikt U met de Nivona
600,700 of 800 serie
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Avant-garde

Artistieke omgang met melk
en het zwarte goud.
Perfecte koffie-artiest: De drie nieuwe exclusieve volautomaten
Nivona 838, 848 en 858. Deze beheersen de juiste kunst van
het perfecte koffiezetten, met de juiste fijnheid, de beste temperatuur en zachtste melkschuim precies zoals U het wilt hebben. Hier onderstaande de speciale eigenschappen:

Nieuw ,meerdere kleuren.
Het kleurrijke, afgetekende , scherpe TFT
display verhoogt het gebruiksgemak d.m.v.
de duidelijke gebruikssymbolen.

Nieuw, meer persoonlijkheid
Negen verschillende ”mijn koffie” instellingen
zijn nu mogelijk. Daarmede kan ieder gezinslid
met één druk op de knop zijn lievelingskoffie
zetten. U kunt dit instellen met eigen symbool
en naam. Ook zeer speciale koffiespecialiteiten
zijn ”live” of d.m.v. het instellingsmenu eenvoudig instelbaar.
Nieuw meer beleving
Druppelt en loopt de dampende koffie in de
kopjes dan gaat een barnsteenkleurig lampje branden. Wordt er melk opgeschuimd
dan brandt een witkleurig lampje. De twee
kleurige kopjesverlichting is een lust voor het
oog.
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Multimedia Artist

CREATIVITEIT VINDT U
TERUG IN DE DETAILS
Komt U rustig wat dichterbij. Dan ziet U
de schoonheid. Dat zijn de nieuwe 800
serie modellen. Geniet van uw
apparaat tijdens het koffiezetten.

Handig:
Countdown teller voor alle onderhoudsprogramma’s, spoelen
,ontkalken of reinigen, alles heel
eenvoudig.

Timing:
Aanduiding van de opwarmtijd
voor diegene die niet kunnen
wachten .

Netjes:
De houder voor het melk
opschuim - slangetje

140 mm:
De in hoogte verstelbare koffieen melkschuim uitloop, geschikt
bijna voor alle kopjes en glazen.

Decoratief:
Mooie behuizing voor de
nieuwste techniek- elegant mat
zwart met chroom , alu-zilver of
hoogwaardig RVS front
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de kracht van kunst
De 700 modellen van Nivona bereiden
bij eenvoudige bediening, met één druk
op de knop kostelijke melkschuimcreaties in de kopjes of in een glas. U komt
ogen tekort.

Aroma:
Perfecte crèmelaag door het
aromatica-systeem.

Handig:
Met één druk op de knop het
perfecte melkschuim
“OneTouch”

Duidelijk:
Éénvoudige bediening door een
gebruiksvriendelijk tekstdisplay.

140 mm:
De in hoogte verstelbare koffieen melkschuimuitloop, geschikt
voor bijna alle kopjes en glazen.
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De techniek
van kunst

Aroma:
Perfecte crèmelaag door het
aromatica-systeem

Elke Nivona is een kunstwerk en wij
hebben de afgelopen 10 jaar al onze
kennis en techniek in onze machines
verwerkt,

ook in de actuele 600er

serie. Dat maakt voor U de bedien-

Handig:
Perfect melkschuim
met auto spumatore

ing eenvoudiger en individueler. Door
toepassing van eerste klas materialen,
vakmanschap, en de beste techniek.
Heeft u bij deze instapmodellen veel
plezier van de apparaten.

Duidelijk:
Eenvoudig leesbaar
symbolendisplay.

140 mm:
De in hoogte verstelbare koffie- en melkuitloop, geschikt voor
bijna alle kopjes en glazen.

Schoon:
Gemakkelijk schoon te maken
door uitneembare zetgroep
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Latte Macchiato

Café Crème

Cappuccino

Espresso

Caffè Latte

Caffè Macchiato

Café au Lait

schitterende MeLKSCULPTUREn
Weelderig, wit, luchtig, crèmig zo dient het melkschuim te
zijn. In de 800 en 700 serie vindt U de zeer handige One
touch- Cappuccino toets. Met één druk op de knop worden de
melkschuim producten bereidt. De Spumatore techniek produceert kostelijk melkschuim in ieder gewenste hoeveelheid.
Door het spoelprogramma is dit deel ook heel gemakkelijk
schoon te maken.

Handig en hygiënisch
De reinigings-, ontkalkings- en onderhoudsprogramma’s bij
NIVONA zorgen voor een onberispelijk functioneren van uw
koffie volautomaat en optimale hygiëne. Eventuele melk- en
koffieresten beïnvloeden de smaak van de koffie. Het zeer
uitgebreide automatische reinigingsprogramma verwijdert
met één druk op de knop alle koffie resten, kalk – en melkrestanten. Ook de hele zetgroep laat zich heel gemakkelijk uitnemen en kunt U afspoelen met schoon water. Dit voorkomt
schimmel vorming.

1

2

3

Harmonie en stijl:
Het NIVONA Aromaticasysteem garandeert, dat uit de beste koffiebonen de volle, rijke aroma onttrokken wordt. Door de dynamische
zetkamer komen er weinig bittere stoffen in de koffie.
Na het malen(1) wordt de gemalen koffie in de zetkamer tezamen
gedrukt(2), met water vermengt(3) en daarbij komt meer aroma van
de koffie vrij. Het resultaat is milder, vol van aroma en smakelijker – bij
constante kwaliteit.
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NIEUW CafeRomatica 858

investeren in
design

Hier combineert de ontwerper een hoogwaardig edelstaalfront
met een elegant zwart display . Een combinatie die reeds bij
de eerste aanblik overtuigt. Na een tweede blik ontdekt U
dat we al onze kennis en ervaring in dit meest waardevolle
NIVONA-model hebben geïnvesteerd. Het resultaat van tien
jaar onderzoek, ontwikkeling en verbeteringen laat niets te
wensen over - bij kenners en individualisten. Een waardevaste investering, die u dagelijks genot verschaft.

•	RVS front met chrome details.
•	Stroomspaarfunctie; ECO Modus, 0-Watt schakelaar.
•	Bedienbare koppenwarmer
•	Geluidsarme koffiemolen.
• 250 grams bonencontainer met aromadeksel.
•	Maling in meerdere standen in te stellen.
•	One Touch cappuccino functie (SPUMATORE-Duo)
•	Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen.
• Full colour TFT display.
•	Individuele (live)programmering, tot 9 persoonlijke recepten.
•	Individuele aroma keuze, 5 standen, ook bij twee kopjes.
•	Temperatuurinstelling, 3 standen.
•	In hoogte verstelbare koffie uitloop ( tot ca. 14 cm).
• 15 Bar pompdruk en “Aromatica - systeem” voor het juiste aroma.
•	Twee kleurige koppenverlichting.
•	Automatische onderhoudsprogramma’s .
(spoelen, reinigen, ontkalken), ook voor de melkschuimer.
•	Automatische signalering voor bijvullen bonen/water.
•	Afneembare watertank 1.8l.
•	Wieltjes voor gemakkelijk verplaatsing.
•	Incl. RVS melkkoeler Thermo 0.5 liter,
Claris filter, reinigingstabletten, snoer opbergvak, maatschep.
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kleurenspel
Het kleurrijke,

scherpe TFT

display verhoogt het bedieningsgemak met de duidelijke
symbolen

Smaakmeester
Een ieder kiest met één druk
op de knop zijn lievelingskoffie , negen programmeerbare
“mijn koffie” instellingen of
individuele specialiteiten zijn
“live” eenvoudig te
programmeren.

Licht kunstenaar
Zacht, amber gekleurd
licht voor de koffie, wit licht
voor de melkschuim- met de
twee kleurige kopjesverlichting
wordt de beleving nog groter.
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NIEUW CafeRomatica 848

Zilver juweel

Met het zilveren frontdesign krijgt uw keuken een nog mooiere uitstraling. Een decoratief sieraad in een zeer slanke
vorm. Daar bovenop is bij dit prachtige apparaat de dubbele
Spumatore ingebouwd. Dat betekent dat de Nivona 848 ook
melk dranken dubbel kan bereiden.
En daarbij komt ook nog eens een 0.9 l melk container.

•	Aluminium-zilver met chrome details
•	Stroomspaarfunctie; ECO Modus, 0-Watt schakelaar
•	Geluidsarme koffiemolen
• 250 grams bonencontainer met aromadeksel
•	Maling in meerdere standen in te stellen.
•	One Touch cappuccino functie SPUMATORE-Duo.
•	Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen
• Full colour TFT Display .
•	Individuele (live) programmering, tot 9 persoonlijke recepten.
•	Individuele aroma keuze, 5 standen, ook bij twee kopjes.
•	Temperatuurinstelling, 3 standen.
•	In hoogte verstelbare koffie uitloop (tot ca. 14 cm)
• 15 Bar pompdruk en “Aromatica - systeem” voor het juiste aroma.
•	Twee kleurige koppenverlichting
•	Automatisch onderhoudsprogramma
(spoelen, reinigen, ontkalken), ook voor de melkschuimer
•	Automatische signalering voor bijvullen bonen/water
•	Afneembare watertank 1.8 liter
•	Wieltjes voor gemakkelijke verplaatsing
•	Incl. transparante melk container 0.9 liter,
Claris filter, reinigingstabletten, snoer opberg vak, maatschep.
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KLEUREN SPEL
Het kleurrijke, scherpe TFT
display verhoogt het bedieningsgemak door de duidelijke
symbolen.

SMAAKMEESTER
Een ieder kiest met één druk
op de knop zijn lievelingskoffie, negen verschillende “mijn
koffie” instellingen of individuele specialiteiten zijn “live”
eenvoudig te programmeren.

LICHTKUNSTENAAR
Zacht, amber gekleurd licht
voor de koffie, wit licht voor
de melkschuim- met de twee
kleurige

kopjesverlichting

wordt de beleving nog groter.
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NIEUW CafeRomatica 838

Ultramodern in mat zwart
Over trendy kleuren bij auto’s kan men van mening verschillen. Bij dit apparaat echter niet want het actuele zwart heeft
reeds vanaf de eerste test vele fans. De kleur van de nieuwe
NIVONA CafeRomatica 838, mat, kleurvast zwart staat in fijn
contrast met het nieuwe kleurige display.

•	Matzwart met chrome details
•	Stroomspaarfunctie; ECO modus, 0-Watt-uitschakelaar
•	Geluidsarme koffiemolen
• 250 grams bonencontainer met aromadeksel
•	Maling in meerdere standen in te stellen.
•	One Touch SPUMATORE (Cappuccino met één druk op de knop).
•	Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen
• Full colour TFT display
•	Individuele (live) programmering, tot 9 persoonlijke recepten.
•	Individuele aroma keuze, 5 standen, ook voor twee kopjes.
•	Temperatuurregeling, in 3 standen
•	In hoogte verstelbare koffie uitloop (tot ca. 14 cm)
• 15 Bar pompdruk en “Aromatica- systeem” voor het juiste aroma.
• Twee kleurige koppenverlichting.
•	Automatisch onderhoudsprogramma
(spoelen, reinigen, ontkalken) ook voor de melkschuimer.
•	Automatische signalering voor bijvullen bonen/water
•	Uitneembare watertank 1.8 liter
•	Wieltjes voor gemakkelijke verplaatsing
•	Incl. Claris filter, reinigingstablet, snoer opbergbak, maatschep.
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KLEURENSPEL
Het kleurrijke, scherpe TFT
display verhoogt het bedieningsgemak door de duidelijke
symbolen.

SMAAKMEESTER
Een ieder kiest met één druk
op de knop zijn lievelingskoffie ,negen verschillende “mijn
koffie” instellingen of individuele specialiteiten zijn “live”
eenvoudig te programmeren.

LICHTKUNSTENAAR.
Zacht, amber gekleurd licht
voor de koffie, wit licht voor
de melkschuim- met de twee
kleurige kopjesverlichting
wordt de beleving nog groter.
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CafeRomatica 777

DE SLANKE MACHINE
IN EEN GLANZENDE
UITVOERING

Van buiten strak, van binnen hoogwaardig. De CafeRomatica
777 van NIVONA garandeert langdurig koffiegenot. Men herkent direct de elegante 777 aan het gepolijste edelstaal front.
Ook daarachter steken hoogwaardige materialen en een combinatie van de meest geliefde top-instellingen: Eco modus en
0-watt, energie spaar schakelaar , geluidsarme koffiemolen
met conische maalschijven, voorverwarmde koppenwarmer,
melk container (0.9 l), kopjesverlichting en de comfortabele
One Touch-functie- voor melkschuim en koffie.

• Hoogwaardige frontdesign uit edelstaal
•	Kopjes opstel vlak
•	Eco modus en 0-watt-energiespaar-schakelaar
•	Bijzonder geluidsarme koffiemolen
•	Melkschuim d.m.v. knop druk : One-Touch- Spumatore
•	Digitale TekstDisplay
•	Persoonlijk in te stellen koffie recepten.
•	Temperatuurregeling en aroma keuze
•	Onderhoudsprogramma( spoelen, reinigen, ontkalken)
•	Spoelautomaat voor de melkopschuimer ”Spumatore”
•	Automatische signalering voor bijvullen Incl. koffiebonen sensor
•	Melkcontainer ( 0.9 liter)
•	Koppenverlichting voor optimale beleving
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GENIET DOOR DRUK OP DE KNOP
Met de “One-Touch-Spumatore”
kan
door één druk op de knop de heerlijkste
Latte Macchiato of Cappuccino zeer schuimig worden gezet. En het fijne daarvan:
Aroma en hoeveelheid kunnen aan iedere
specialiteit worden aangepast.

DUIDELIJKE TAAL
Met het mooie design en het grote, goed
leesbare digitale display wordt het koffie
zetten een lust voor het oog en prikkelt het
de zintuigen. Of het nu gaat om koffiezetten of reinigen, hiermee kan iedereen uit
de voeten.

HET WORDT LICHT
Niet alleen een vol aroma maar ook
sfeervol. Tijdens het malen en het zetten
van de koffie wordt het kopje elegant verlicht.

FIJNE EXTRA`S
De in hoogte verstelbare koffie uitloop is
perfect aanpasbaar voor kleine en grote
koppen tot aan een Latte-Macchiato glas
toe

RUSTIGE ZONE
Door een speciale isolatie functioneert de
koffiemolen van de 777 uiterst
geluidsarm.

tweede keus
Een extra optie voor een tweede koffiesoort. Dankzij het poedervulklepje
kunt een bijvoorbeeld één kopje decafe
maken met gemalen koffie.

altijd Vers
Heel handig, heel eenvoudig, heel betrouwbaar, bijna als vanzelf laat de”
One-Touch-Spumatore “ zich compleet
schoon maken, zodat na de automatische spoeling met water en stoom de
hygiëne en het functioneren gewaarborgd blijft.

fris afgespoeld
Om koffieresten te verwijderen en schimmelvorming te voorkomen kunt U de
zetgroep eruit nemen en onder schoon
stromend water afspoelen. Zo eenvoudig
en handig.
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CafeRomatica 767

Uw dagelijkse luxe voor
heerlijke koffie

•	Koppenwarmer (passief).
•	Eco modus, o- watt- energie bespaarder-uitschakelaar.
•	Geluidsarme koffiemolen
•	Melkschuim d.m.v. knop druk : One-Touch- Spumatore
•	Gebruiksvriendelijk tekstdisplay
•	Programmeerbare koffierecepten
•	Instelling temperatuur en aroma.
•	Onderhoudsprogramma: Spoelen, reinigen en ontkalken
•	Spoelautomaat voor de melkopschuimer
•	Automatische signalering voor bijvullen incl. bonen sensor.
•	Melkbeker ( 0.9 liter)
•	Kopjesverlichting voor een optimale beleving
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GENIET DOOR ÉÉN DRUK OP DE KNOP.
Met de One-Touch-Spumatore kan door één druk op de knop een heerlijke Latte Macchiato of
Cappuccino bijzonder schuimig worden gezet. Daarbij wordt uw favoriete kopje door de kopjesverlichting elegant in het daglicht gezet. En het fijne daaraan; het aroma, de melk/koffie verhouding en de hoeveelheid kan voor iedere specialiteit apart ingesteld worden.

DUIDELIJKE TAAL
Met het mooie design en het grote, goed leesbare digitale display wordt het koffie zetten een lust
voor het oog en prikkelt het de zintuigen. Of het nu gaat om koffie zetten of reinigen, hiermee kan
iedereen uit de voeten.

ALTIJD VERS
Heel handig, heel eenvoudig, heel betrouwbaar, bijna als vanzelf laat de” One-Touch-Spumatore
“ zich compleet schoon maken, zodat na de automatische spoeling met water en stoom de hygiëne en het functioneren gewaarborgt blijft.
Melkschuim altijd vers, altijd lekker.
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CafeRomatica 757

een machine die
iedereen happy
maakt

•	Koppenverwarmer
•	Eco modus-o-watt-Energie bespaarder- uitschakelaar
•	Geluidsarme koffiemolen
• Cappuccino met knopdruk: One-Touch- Spumatore
•	Gebruiksvriendelijk tekstdisplay
•	Geprogrammeerde koffierecepten.
•	Schoonmaakprogramma( spoelen, reinigen, ontkalken)
•	Spoelautomaat voor melkopschuimer ”Spumatore”
•	Automatische signalering voor bijvullen
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GENIET DOOR ÉÉN DRUK OP DE KNOP
Met de One-Touch-Spumatore kan door één druk op de knop een heerlijke Latte Macchiato of
Cappuccino bijzonder schuimig worden gezet. Daarbij wordt uw favoriete kopje door de kopjesverlichting elegant in het daglicht gezet. En het fijne daaraan; het aroma, de melk/koffie verhouding en de hoeveelheid kan voor iedere specialiteit apart ingesteld worden.

duidelijke taal
Met het mooie design en het grote, goed leesbare digitale display wordt het koffie zetten een lust
voor het oog en prikkelt de zintuigen. Of het nu gaat om koffiezetten of reinigen, hiermee kan
iedereen uit de voeten.

altijd vers
Heel handig, heel eenvoudig, heel betrouwbaar, bijna als vanzelf laat de” One-Touch-Spumatore
“ zich compleet schoon maken zodat na de automatische spoeling met water en stoom de hygiëne en het functioneren gewaarborgt blijft.
Melkschuim altijd vers, altijd lekker.

23

CafeRomatica 656

LIEVER NIEUW KOFFIE ZILVER
DAN OUD TAFEL ZILVER
Indien U iets speciaals zoekt dan bent U bij de Nivona
656 aan het juiste adres. Geschikt voor koffiegenot op
een hoog niveau. Daarvoor zorgen hoogwaardige materialen voor de extra’s, die U doet denken aan de luxere
modellen.
Glanzend zilver, extra geharde maalschijven, Eco modus,
de praktische melkcontainer(0.9 liter) en meer. NIVONA
heeft de grens naar boven aangescherpt.

•	Kopjes opstelvak
•	Eco modus, 0-watt-energiebespaarder – uitschakelaar.
•	Koffiemolen geluidsarm
• Handmatige Cappuccino-functie “Spumatore”
•	Digitale display
•	Melkcontainer ( 0.9 l)
•	Regeling temperatuur en aroma.
•	Reinigingsprogramma ( spoelen, reinigen, ontkalken)
•	Automatische signalering voor bijvullen.
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FIJNE AFSTEMMING

RUSTIGE ZONE

De in hoogte verstelbare kof-

Door het aparte design en

fie uitloop kunt U aanpassen

de speciale isolatie is de kof-

aan kleine kopjes en grote

fiemolen geluidsarm bij de

koppen alsmede grote koffie

656 serie.

glazen, een voorbeeld van
zo’n klein maar perfect detail.

DUIDELIJKE TAAL

FRIS AFGESPOELD

Het doordachte design,

Om koffieresten te verwij-

digitale symbolendisplay

deren en schimmelvorming

en handige programmering

te voorkomen kunt U de

waarmede een ieder uit de

zetgroep eenvoudig uit het

voeten kan.

apparaat nemen en onder
stromend water afspoelen.

SCHUIMEND

DRAAIEN OF DRUKKEN

TEMPERAMENT

Met deze knop kunt U kiezen:

Met de functie ”Spumatore”

eenvoudig heet water maken

wordt het melkschuim voor

of U schakelt de stoomfunctie

Latte Macchiato en Cappuc-

in. Drukken en draaien.

cino zeer romig.
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CafeRomatica 646

DE DONKERE KANT VAN PLEZIER
Mooi en zwart is de perfecte koffie. Mooi en zwart is ook de
Nivona CafeRomatica 646. Een lust voor het oog. Speciaal
als deze in de keuken staat en voor U de heerlijkste koffie bereidt. Een model met vele extra’s; Mooie chrome onderdelen
als hoogtepunt dat alleen nog overtroffen kan worden door
het genot van de koffie.

•	Kopjes opstelvak
•	Eco modus, 0-watt-energiebespaarder – uitschakelaar.
•	Koffiemolen zeer geluidsarm
• Handmatige Cappuccino-functie “Spumatore”
•	Digitale tekstdisplay
•	Regeling temperatuur en aroma.
•	Reinigingsprogramma ( spoelen, reinigen, ontkalken)
•	Automatische signalering voor bijvullen.
• Rechts afgebeeld Type NICR 626
• Met STOOMPIJPJE en zilveren/zwarte details
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FIJNE AFSTEMMING

DRAAIEN OF DRUKKEN

De in hoogte verstelbare koffie

Met deze knop kunt U kiezen:

uitloop kunt U aanpassen aan

eenvoudig heet water maken

kleine kopjes en grote koppen

of U schakelt de stoomfunctie

alsmede grote koffie glazen,

in. Drukken en draaien.

een voorbeeld van zo’n klein
maar perfect detail.

DUIDELIJKE TAAL

DE OPTIMALE SMAAK

Het doordachte design,

Mild of toch liever sterk? U

digitale symbolendisplay

kunt traploos de waterhoe-

en handige programmering

veelheid per kopje instellen

waarmede iedereen uit de

en door één druk op de knop

voeten kan.

de gewenste individuele aroma instellen.

SCHUIMEND

FRIS AFGESPOELD

TEMPERAMENT

Om koffieresten

Met de functie ”Spumatore”

deren en schimmelvorming

wordt het melkschuim voor

te voorkomen kunt U de zet-

Latte Macchiato en Cappuc-

groep eenvoudig uit het ap-

cino zeer romig

paraat nemen en onder stro-

te verwij-

mend water afspoelen.
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CafeGrano 130
Prachtig geroosterde bonen willen ook op de juiste wijze gemalen worden voor de kleine espressomaker, de klassieke koffie of voor de filterkoffie( met de hand opgeschonken)- Cafe
Grano heeft de juiste maalschijven en instelling en haalt het
beste uit de bonen naar boven. U kunt de fijnheid van de te
malen koffiebonen prima instellen. Dan verkrijgt U perfecte ,
vers gemalen koffie, dat een volle aroma geeft.

•	Meerdere standen voor de fijnheid van de te malen koffie
•	Aroma behoudend malen
•	Traploos instelbare hoeveelheid
•	Doorzichtige bonenhouder, afneembaar ( 200 gr.)
•	Doorzichtige koffie opvangbak, afneembaar.
• Hoogwaardig, conisch maalwerk
•	Snoer opbergvangbak.

de kunst van het
malen van koffie
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GOede timing
Ergonomisch ontworpen, gemakkelijk te
bedienen tijdschakelaar. Deze regelt de
duur van het maalproces en daarmee de
hoeveelheid gemalen koffie.

DE JUISTE DRAAI.
Een snelle blik op de transparante bonenhouder is voldoende om oog te
houden op de bonenvoorraad. Één draai
aan de bonencontainer is genoeg om de
fijnheid van de gemalen koffie in te stellen
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Origineel is altijd het beste
Twee ideale toebehoren voor uw NIVONA.
Een ongelofelijke coole combinatie: Indien U reeds een
NIVONA CafeRomatica met Spumatore uw eigendom mag
noemen dan staan reeds twee onderdelen voor het uitkiezen. Als eerste keus de Thermo-melk koeler uit hoogwaardig roestvrijstaal, zodat de melk lang vers en koel blijft. Als
tweede de nieuwe melk container uit doorzichtig kunststof.
Beide sluiten perfect aan bij de melkschuimer en daarmee
kunt U gemakkelijk een Cafe Latte, Cappuccino of een Latte
Macchiato bereiden . En de combinatie ziet er ook nog eens
goed uit!

Uit roestvrijstaal en ideaal passend bij alle
NIVONA apparaten- de elegante dubbelwandige melkbeker van 0.5 liter.
Model: NICT 500
Artikel No. 390 700 050

Groter en erg praktisch: Door de doorzichtige melkcontainer kunt U gelijk zien
hoeveel melk er zich nog in de container
bevindt – voor max. 0.9 liter melk.
Model: NIMC 900
Artikel No. 390 700 900

NIET ALLEEN FRIS, MAAR OOK HYGIËNISCH

Set van 3 melkslangen

Of het melkschuim voor uw Cappuccino of Latte Macchiato
heerlijk fris en lekker smaakt heeft niet alleen te maken met
verse melk maar ook met kleine maar belangrijke onderdelen: de
melkslang. Alleen met een schone slang verkrijgt U het perfecte
schuim. Voor onze volautomaten zijn nu nieuwe slangen verkrijgbaar, handig met drie stuks in één verpakking. Daarmee heeft
u altijd een nieuwe, schone slang voor handen.
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Model: NIMA 330
Artikel No. 390 700 130

WAAR ZIJN DE BESTE BONEN
Geen massaproductie, echter klein maar
fijn. Een Tip voor de insider : Deze espresso bonen zijn de bekroning voor het
optimale koffiegenot.
De fijnste bonen(geteeld op grote hoogte)
Arabica en Robusta worden uitgekozen en
verhoudingsgewijs met elkaar vermengd.
Daarna op authentieke wijze geroosterd.
Het resultaat: een fijn harmonisch en toch
intensief koffiegenot van het huis NIVONA

Model: NICM 001
Artikel No. 390 700 001
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MET HET JUISTE ONDERHOUD BLIJVEN DE
APPARATEN JONG EN MOOI.
Het is in principe heel eenvoudig – een langdurige
relatie heeft zorg en aandacht nodig. Ook een
NIVONA machine wil goed onderhouden worden.
Regelmatig reinigen zorgt niet alleen voor hygiëne,
het houdt ook het binnenwerkschoon en zorgt er
mede voor dat de koffie zijn juiste Aroma
blijft behouden. Het fijne bij een NIVONA is dat hij
duidelijk aangeeft wat hij wil, bijvoorbeeld wat er
bij het reinigings- en ontkalkingsprogramma van u
verwacht wordt. Het reinigingsprogramma geeft op
de display aan wat er dient te gebeuren en dit altijd uiteraard met de originele reinigings- en onderhoudsmiddelen.
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ORIGINELE REINIGINGS- en ONDERHOUDSMIDDELEN

VLOEIBAAR ONTKALKINGSMIDDEL.
Voor koffie volautomaten, die beschikken
over een ingebouwd ontkalkingsprogramma.
Dit middel werd speciaal ontwikkeld voor
volautomaten.

VLOEIBARE CAPPUCCINO REINIGER
Voor een optimale reiniging van de “Spumatore” van de volautomaten. Een regelmatig
gebruik- met water verdunt – daarmede
verzekert U zich dat alles goed schoon blijft.

•	Lost kalkresten effectief en betrouwbaar
op.
•	Ontziet de machine van binnen.
•	Geschikt voor 5 keer ontkalken.

•	Lost op en verwijdert het vet – en eiwit
resten( b.v. na het maken van Cappuccino)
• Het is het behoud voor het goed functioneren van de “Spumatore”

Model: NIRK 703
Artikel No. 390 700 300

Model: NICC 705
Artikel No. 390 700 500

CLARIS FILTERPATROON
Speciale filterpatroon voor de NIVONA koffie
volautomaten. Door dit filter(mits regelmatig
vernieuwd) hoeven de apparaten veel minder
ontkalkt te worden.

REINIGINGSTABLETTEN
Voor de professionele reiniging van de volautomaten met een ingebouwd reinigingsprogramma. Garandeert hiermede het volle
aroma, de hygiëne en daarmede uw koffiegenot.

•	Wordt direct in de watertank
vastgeschroefd.
•	Zonder chemische toevoegingen, alleen
met organische materialen gevuld.
• Houdt de machine schoon , verlengt de
levensduur.
Model: NIRF 700
Artikel No. 390 700 100

•	Speciale reinigingsformule voor optimale
hygiëne.
•	Lost op en verwijdert de koffie-en vetdelen
effectief en grondig
•	Beschermt het apparaat.
Model: NIRT 701
Artikel No. 390 701 200
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overzicht van functies en
technische specificaties
CafeRomatica volautomatische
koffiemachines

CafeRomatica 858

CafeRomatica 848

CafeRomatica 838

Pre-brewing system

x

x

x

AROMATICA systeem voor optimaal aroma

x

x

x

5-standen

5-standen

5-standen

2 kopjes tegelijk

x

x

x

Individueel programmeerbare koffierecepten

x

x

x

x (9)

x (9)

x (9)

Individueel instelbare koffiesterkte

Individueel programmeerbare “Mijn koffie“ programmma

x

x

x

Digitaal text/symbolen display

x /TFT, kleuren

x /TFT, kleuren

x /TFT, kleuren

x (2-kleuren)

x (2-kleuren)

Professioneel 15 bar pomp druk
Kopjesverlichting

x (2-kleuren)

Koppenverwarmer

x

Automatische ontkalk indicator

x

x

x

Geïntegreerd ontkalkingsprogramma

x

x

x

Reinigingsprogramma

x

x

x

x (Duo)

x (Duo)

x

x

x

x

One-touch “Spumatore” (cappuccino met één druk op de knop)
Reinigings programma voor one-touch “Spumatore”
Handmatig bedienbare “Spumatore” cappuccino functie

3-standen

3-standen

3-standen

In hoogte verstelbare koffie-uitloop

x

x

x

CLARIS waterfilter

x

x

x

Filter wissel indicatie

x

x

x

Extra geruisloos in gebruik

x

x

x

Instelbaar volume (ca. 20 ml - ca. max. 240 ml)

x

x

x

Hoogwaardig conisch maalwerk (RVS)

x

x

x

Instelbare maalgraad

x

x

x

Poedervak voor losse poederkoffie (1 portie)

x

x

x

Instelbare waterhardheid (4 stap)

x

x

x

1.8 L

1.8 L

1.8 L

Instelbare koffie temperatuur

Afneembare watertank, Inhoud

x

x

x

Afmeting (B x H x D) cm.

24 x 33 x 48

24 x 33 x 48

24 x 33 x 48

Kleur (front / bediening)

mat zwart / chrome

Heetwaterfunctie voor thee of andere hete dranken

RVS / chrome

aluminium zilver / chrome

Uitneembare zetgroep om makkelijk te reinigen

x

x

x

RVS melkbeker, 0.5 liter

x

optioneel

optioneel

optioneel

x

optioneel

250 g

250 g

250 g

Wieltjes voor makkelijke verplaatsing

x

x

x

Snoeropbergsysteem

x

x

x

ECO mode / 0 Watt energie schakelaar

x

x

x

230 V

230 V

230 V

Vermogen Watt. (max)

1465 W

1465 W

1465 W

Gewicht incl. verpakking

11,0 Kg

11,0 Kg

11,0 Kg

300 800 858

300 800 848

300 800 838

42 600 8346 858 6

42 600 8346 848 7

42 600 8346 838 8

Kunststof melkbeker 0,5 ltr
Inhoud bonencontainer

Voltage

ANR Artikel No.
EAN Code

CafeRomatica 777

CafeRomatica 767

CafeRomatica 757

CafeRomatica 656

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5-standen

5-standen

3-standen

3-standen

3-standen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CafeRom. 646

CafeRom .626

x

x

x

x

x

x

x/-

x/-

x/-

-/x

-/x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x/stoompijpje

3-standen

3-standen

3-standen

3-standen

3-standen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2 L

2.2 L

2.2 L

2.2 L

2.2 L

x

x

x

x

x

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

24 x 34 x 46

RVS / chrome

aluminium zilver / chrome

Glanzend zwart / aluminium zilver

aluminium zilver / chrome

glanzend zwart / chrome

x

x

x

x

x

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

x

x

optioneel

x

optioneel

250 g

250 g

250 g

250 g

250 g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

1455 W

1455 W

1455 W

1455 W

1455 W

11,0 Kg

11,0 Kg

11,0 Kg

10,0 Kg

10,0 Kg

300 700 777

300 700 767

300 700 757

300 600 656

300 600 646

42 600 8346 777 0

42 600 8346 767 1

42 600 8346 757 2

42 600 8346 656 8

42 600 8346 646 9

Onder voorbehoud van de vervanging met soortgelijke ontwerpen en technische wijzigingen.
0815

uitstekend te bedienen.
gemakkelijk aan te schaffen.
NIVONA – Alleen verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer:

NIVONA / J.Lensen Huishoud BV
Platinastraat 84
2718 RX Zoetermeer
www.nivona.nl
nivona@jlensen.nl

PASSIE VOOR KOFFIE

