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Christian FritschPeter Wildner Yours, Peter Wildner
(Managing Director at NIVONA)

Yours, Christian Fritsch
(Head of Sales at NIVONA)

Jouw coffee 
van een nieuwe kant

Ken je dat moment? Het moment waarop,
na een lange dag je de tijd vind om te ontspannen
en je koffie echt als puur genieten te ervaren?
Deze genietmomenten kun je keer op keer beleven
met de volautomatische koffiemachines van NIVONA.
Betrouwbaar, met één druk op de knop. 
Omdat we sinds 2005 gericht zijn geweest op het 
genieten van koffie.
Want kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.
Onze series komen in de buurt van de extractiekwaliteit van 
portafilter tijdens het zetproces. NIVONA haalt het beste
uit elke koffieboon uit meer dan 800 smaken.
Je kunt het zetproces ook zelf beïnvloeden
met behulp van het Aroma Balance-systeem vanaf onze 6-serie.
Voor bijzondere koffiemomenten met uw dierbaren.
Dan is goede koffie gewoon essentieel.
We wensen je nog veel van deze leuke momenten.
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Volautomaten experts,  

innovatief en vooruitstrevend

Uitgevonden in Duitsland, 
ontwikkeld met onze fabrikant 
in Zwitserland. 
Voor mensen die erom vragen 
smaak en comfort. 
 
Omdat elke passie 
begint met een goede koffie.

           5 redenen
   om te kiezen voor  
             NIVONA

SMAAK
Geïnspireerd door filterdragers. Ontworpen voor het 
perfecte koffiemoment. Onze aromatechnologie 
biedt tal van mogelijkheden om uit te kiezen. 
Aangepast voor de koffieboon.

UITVOERING
Hoogwaardige en robuuste componenten ronden af 
de uitrusting van elke NIVONA-machine. 
Want kwaliteit is waar het bij ons om draait. 
kwaliteit is wat wij leveren. 
Bij elke individuele volautomatische koffiemachine.

GEBRUIK
Onze volautomatische koffiemachines zijn eenvoudig 
te bedienen en te reinigen. Handig en intuïtief. Daar-
om kan de zetgroep worden verwijderd voor reiniging 
in onze volautomatische koffiemachines.

SERVICE
We zouden alles doen voor onze koffie – en onze klanten. 
Dus we staan aan je zijde, zelfs nadat je er een hebt gekocht 
van onze volautomatische koffiemachines. Met onze ei-
gen hotline, eigen werkplaats en talrijke servicepartners in 
Duitsland.

ONDERHOUD
Wij zijn een middelgroot bedrijf. Met een duidelijke be-
trokkenheid bij de vakhandel. NIVONA is alleen beschikbaar 
waar koffie-experts aanwezig zijn en waar je de koffie direct 
zelf kunt proberen. Want smaak is de beslissende factor.



  constant
Een donkere toon kruidig en 

vol van smaak

Extractie tijd
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  dynamic
Fijne zuurgraad, licht fruitigen 

aangenaam.

  intense
Sterk, kruidig, met veel body 

en een duidelijke bittere toon.

Dit brengt ons
Aroma Balance

Systeem met onze
Espresso Milano.

Een koffieboon bevat meer dan 800 verschillende 
aroma’s, wat je alleen kunt proeven als je het            
zetproces aanpast. Daarom geeft ons unieke Aroma 
Balance-systeem u de keuze. 

Aroma Balance Systeem
Van harmonieuze mildheid tot volle intensiteit, 
je kunt nu drie verschillende smaakprofielen instellen. 
Verkrijgbaar vanaf onze 6-serie. 
Haal het beste uit elke boon.
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Cappuccino, latte macchiato of caffé latte: 
wij houden van die combinatie. Koffie en melk 
horen gewoon bij elkaar. We staan niet alleen in 
deze mening. Een op de vier Duitsers drinkt regelmatig 
cappuccino – en vooral 
genieten ze ervan als ze thuis werken.

Maar hoe creëer je het perfecte melkschuim? 
In onze NIVONA volautomatische koffiemachines 
werken verschillende SPUMATORE om uw genot te 
vergroten.Ze hebben allemaal één ding gemeen: 
romig, heerlijk melkschuim.

Expertise op het gebied van melkschuim
Hiervoor is melk nodig met een passend eiwitgehalte.
Hoe meer eiwitten, hoe beter het schuim.
Als het gaat om melkalternatieven zoals haver-, erwten- 
of sojamelk, raden we aan om de barista-versie van het 
bijbehorende product te gebruiken. Deze barista-versies zorgen 
voor een beter, betrouwbaarder schuim.

Met onze 7 serie schenk je met één druk op de knop zelf een 
cappuccino. Deze modellen en hoger hebben ook de functie 
Cappuccino-Connaisseur. Je kunt kiezen of je de melk of de 
koffie wilt eerst in de beker. Een barista zou eerst de koffie 
zetten. Op die manier zal de melk de koffie omhullen als deze 
wordt ingeschonken. Maar we willen u niet vertellen wat u moet 
doen - probeer het gewoon zelf. 

Omdat alleen uw smaak beslist!
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NICR 5’50
Mat zwart / Chroom

NICR 5’60
White Line / Chroom

De  5
,
series

Goede service 
   van een kleine 
          machine.

Maak uw ochtend gemakkelijker - en ook de rest van 
de dag: De modellen in onze 5-serie geven je heerlijke 
aromatische, versgemalen koffie. 
Nu met een nieuwe display en nieuwe bediening.
 
Voor comfortabel koffiegenot, precies zoals u het wilt.
Je kunt nu ook twee kopjes koffie of espresso tegelijk zetten. 
Onze kleinere modellen zijn meer dan alleen een geweldige 
deal. Ze zijn de introductie tot het brede scala aan koffie. Dat 
is pas een geweldige service.

 � NIVONA bedieningsconcept – intuïtief en eenvoudig

 � Zet twee kopjes koffie of espresso tegelijkertijd

 � Handmatige SPUMATORE:   
Als je het liever met melkschuim hebt

 � Automatisch onderhoudsprogramma 
voor ontkalken en reinigen

 � Aanpasbare recepten voor espresso, 
koffie, melkschuim, heet water

Starter voor 
starters
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NICR 6’90
Mat zwart/ Chroom

NICR 6’95
Titanium / Chroom

De  6
,
series

Met onze 6-serie maak je net als een barista cappuc-
cino, espresso en andere koffierecepten.

De twee modellen bieden een introductie tot onze 
aromatechnologie. U kunt het zetproces definiëren en 
zo de perfecte smaak uit uw koffiebonen halen, net als 
bij een portafilter.

Voor een cappuccino laat je het kopje ook gewoon 
onder de uitloop staan. Door aan de knop aan de 
zijkant te draaien, je opent een klep die bijzonder 
romig melkschuim direct in het kopje laat stromen. 
Je gaat beseffen: het maakt niet uit wat voor soort 
koffie je wilt - het kan met gemak met deze machine

 � Koffie en melk uit één uitloop de perfecte start 
van je passie voor melkkoffie

 � Inleiding tot het Aroma Balance-systeem

 � “Mijn koffie”. 
Bewaar tot 5 van je eigen koffierecepten

 � Perfect melkschuim dankzij Manual EASY, een-
voudig en snel schoon te maken met easyclean

           kwaliteit  
met een speciale twist. 

Barista
De alleskunner voor
meer melkschuim
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NICR 7’90
Mat black / Chroom

NICR 7’95
Titanium / Chroom

NICR 7’96
White Line / Chroom

NICR 7’99
RVS/ Chroom

De 7
,
series

lekker,
Cappuccino zo

Je zou het 
  willen knuffelen

Cappuccino met één druk op de knop. 
Eenvoudig, snel en nu in een nieuw design. 
Want onze 7-serie krijgt vier nieuwe modellen. Hoog-
waardig materiaal ontmoet esthetiek.

Voor liefhebbers van lattes en latte macchiato. In 
aanvulling tot het Aroma Balance-systeem, 
de Cappuccino-Connaisseur werkt nu ook in deze 
volautomatische machines. Voor een cappucino in 
barista-stijl. 

 � Cappuccino en latte macchiato 
met één druk op de knop

 � Barista-stijl cappuccino met aroma 
technologie (Cappuccino-Connaisseur)

 � Sla je favoriete koffie gewoon live op

 � Easy clean melk systeem

Alleen maar comfort
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NICR 8’20
Mat zwart/ Chroom

NICR 8’25
RVS/ Chroom

cappuccinos
Twee

in een keer.

De  8
,
series

Onze serie is voor iedereen die maar één ding wil: meer! 
En ook nog met één druk op de knop. De 8-serie geeft je 
twee cappuccino’s of twee lattes met 
de eenvoudigste bediening.

Bovendien maken de machines indruk met hun klassieke 
NIVONA-look. Het Aroma Balance-      
systeem en de Cappuccino-Connaisseur zijn ook in deze 
modellen aanwezig. Om uw de beste favoriete instelling te 
bieden voor koffie, cappuccino enz. 
Een hele wereld van smaken wacht op je.

  
 � Twee cappuccino’s of latte macchiato’s 

met één druk op de knop 

 � Barista-stijl cappuccino met aroma 
technologie(Cappuccino-Connaisseur)

 � Handige reinigingsfunctie voor melksysteem

 � “Mijn koffie”. 
Bewaar tot 10 van je eigen koffierecepten

Maak het dubbel
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NICR 9’30
Titanium / Chroom

      De elegantie  
van een ware
 
           Klasieker.

Het 9
,
30 model

Tijdloosheid kom je niet vaak meer tegen – maar hier 
vind je design en elegantie tegelijk: onze NICR 930 biedt 
de essentie van de 9-serie 
in een esthetische uitstraling.
 
Meer genieten en meer comfort: koffie, cappuccino of 
latte macchiato met één druk op de knop – desgewenst 
zelfs twee kopjes tegelijk. 
Sensuele elegantie op elk moment.

 � Intuïtief bedieningsconcept

 � Twee cappuccino’s, latte macchiato’s 
of caffé latte met één druk op de knop

 � Handige reinigingsfunctie voor melksysteem

 � Tijdloos ontwerp

Tijdloos ontwerp 
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NICR 9’60
Mat zwart / Chroom

NICR 9’70
Titanium / Chroom

909

  Voor de  

ultieme  
  cappuccino.

De 9
,
series

Wakker worden met 
mooie herinneringen –  
iedere morgen
terwijl u geniet van uw cappuccino, met het 
Flying Picture systeem van NIVONA. Zet foto’s 
van je smartphone rechtstreeks over naar het 
grote display van je NIVONA via Bluetooth. Geef 
speciale momenten een speciale setting. 
Exclusief voor onze 960 en 970 modellen.

Smaak is een kwestie van de juiste set-up, gemak 
is een gegeven. De modellen in onze 9-serie 
combineren innovatie en intuïtie op basis van de 
nieuwste aromatechnologie. De individuele displays 
van de modellen bieden u duidelijke inzichten tijdens 
het zetproces.

Met Aroma Pre-select: je kunt de app gebruiken 
om alle recepten aan te passen aan elke NIVONA-
koffievariant, zoals aanbevolen door onze barista’s.

De verlichting van het waterreservoir voegt nog een 
visueel hoogtepunt toe. Allemaal zodat u het meeste 
uit uw cappuccino en andere koffie kunt halen.

 � Exclusieve AROMA PRE-select functie via app

 � Alle kenmerken van aromatechnologie 
in één apparaat

 � Stijlvol ontwerp met intuïtief display 
en watertankverlichting

 � Flying Picture – overdracht van uw 
foto’s naar het NIVONA 
scherp via app

Top prestatie
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NICR 10’40
Titanium / Chrome

10’er

  

Wordt wakker.    en doet zijn werk

De 10
,
series

Op het werk gaat alles op volle toeren – behalve de 
koffie? Onze NICR 1040 lost dit probleem gemakkelijk 
op. Het is eenvoudig te bedienen en schoon te maken, 
gecombineerd met een extra groot bonenreservoir en 
waterreservoir,waardoor het ideaal is voor elk kantoor.

Met een nieuwe melkslang en easyclean+ kan het 
melksysteem met één druk op de knop worden 
gereinigd. U hoeft de melkslang niet meer los te 
koppelen om het schoonmaken te vergemakkelijken. 
En als vergaderingen langer duren dan gepland, biedt 
de kwantiteitsfunctie tot 1,9 liter koffie per keer, terwijl 
het Quick-profiel snel veel koffie levert met één druk 
op de knop. Maakt de werkuren aangenamer.

 � Ontworpen voor 60 tot 65 kopjes per dag

 � Geoptimaliseerd voor gebruik op kantoor met 
een groot waterreservoir en bonenreservoir

 � Snelle profiel- en hoeveelheidsfunctie 
voor snelle levering van veel koffie

 � Easyclean, automatisch reinigen van de           
spumatore

Speciale officier 
van dienst

Extra bonenreservoir
Vergroot het bonenreservoir 
in ons model 1040 tot 
een capaciteit van een 
kilo. Dankzij de bijzonder 
eenvoudige montage.

•  Container hoogte: 4 cm

•  Cover still closes  
perfectly

NIZB 410

Dubbele melkslang
Maak de melkopschuimer 
schoon met een druk op de 
knop en zonder opnieuw de 
slang te koppelen 
Dat is alles wat nodig 
is, dankzij de dubbele 
melkslang.



22 / 23

Indrukwekkend 
               eenvoudig     
Netjes en  
      schoon.

Melk lans
De NIVONA melklans is de praktische manier 
om melk rechtstreeks in de NIVONA-machine te 
krijgen. Hoe? Best eenvoudig

•   Doe de NIVONA melklans in het melkpak

•   Steek de melkslang van de NIVONA 
volautomatische koffiemachine in de adapter van 
de melklans

•   Dat is het!

•  Het kan dan snel weer in de 
koelkast na gebruik. Tot de volgende cappuccino.

NIML 220

Maak het leven 
makkelijker

Met onze accessoires bent u voorbereid op elke uitdaging. 
De melk voor de cappuccino blijft perfect gekoeld in onze 
melkkoelkast. Onze melkcontainer heeft geen eigen koel 
systeem, maar het kan in de koelkast en vaatwasser worden 
geplaatst. Met de melklans sluit u de melk eenvoudig en praktisch 
aan op uw NIVONA. Alles voor een schoon optreden.

Cooler
Optimaal gekoeld bij elke temperatuur. 
Onze melkkoelkast houdt melk vers voor 
cappuccino en andere lattes. Past op 
alle NIVONA volautomatische koffiema-
chines. Bijzonder praktisch overal waar 
veel cappuccino’s worden gemaakt. 
Gewoon in het melkpak en de cooler is 
klaar voor gebruik. 

•   Koelt verpakte melk (1 l)

•  Koelcapaciteit: tot 20°C, 
onder kamertemperatuur 
en tot max. 2°C

• Ca. 15 x 31,5 x 27 cm (B x H x D)

•  Ca. 2,6 kg

•  230 V / 50 Hz / 23 W 

NICO 100

Melk container 
Zonder eigen koelsysteem, maar 
perfect geschikt voor koelkasten en 
vaatwassers: onze NIMC 1000 biedt 
optimale opslag voor melk in een 
opvallend design naast je NIVONA.

•  Bewaart verse melk

•   Gemaakt van transparant kunststof

•   Geeft in één oogopslag het melkniveau 
weer

•   Inhoud 1 liter

•   Voor SPUMATORE-modellen met: 
cappuccino-functie

NIMC 1000

Accessoires voor 
melkbereiding

Melkslang set
Schone melkslang voor optimaal 
melkschuim, in een praktische verpak-
king van 3. Zo heb je altijd een reserve 
melkslang bij de hand. Dit is tenslotte 
de enige manier om iets geweldigs te 
maken cappuccino en latte macchiato.

• Reserve melkslangen incl. aansluitnoz-
zles voor alle NIVONA-modellen met 
OneTouch SPUMATORE

•  Set van 3

NIMA 330
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CafeGrano koffiemolen
koffiebonen van een superieur kaliber 
verdienen het om goed gemalen te worden. 
Of het nu gaat om kleine espressomachines 
of om met de hand koffie te zetten: CafeGrano 
vindt de juiste instelling en haalt het beste uit 
de boon – niet alleen voor volautomatische 
koffiemachines, maar ook voor andere 
bereidingswijzen. Met deze molen zet je 
heerlijke versgemalen koffie.

• Maalinstelling op meerdere niveaus

• Malen waarbij het aroma behouden blijft

• Hoogwaardige geharde conische maalschijf

• Ca. 13 x 28 x 19,5 cm (B x H x D)

• Ca. 1,6 kg

•  220 - 240 V / 50 Hz / 100 W

NICG 130

Extra bonenreservoir
Vergroot het bonenreservoir van ons 1040 model 
tot een capaciteit van 1000 g. Zeer eenvoudig te 
installeren.

•  Container hoogte  4 cm

•  Deksel sluit nog perfect

NIZB 410

Verspil geen  

 Bonen.

Accessoires voor 
koffiebonen

CafeGrano maalt uw bonen tot in de perfectie. Of 
het nu gaat om kleine espressomachines of om met 
de hand koffie te zetten, je hebt altijd de volle smaak 
en het aroma van versgemalen koffie. En met ons 
extra bonenreservoir kan uw NICR 1040 een volle kilo 
heerlijke koffiebonen bevatten.

De perfecte set-up



26 / 27

ESPRESSO  
TORINO

100 % Gourmet Robusta

1 kg

Mild, harmonieus, evenwichtig
NIA 1000

Sterk, pittig, chocoladeachtig
NIT 1000

Harmonieus, aromatisch, romig
NIM 1000

ESPRESSO  
MILANO

50 % Arabica highland beans
50% Gourmet Robusta

Ontdek plezier  
    en geniet van  
         ontdekkingen.

Zorgvuldig geselecteerd, 
liefdevol geroosterd
Hoe goed een volautomatische koffiemachine ook is 
als je geen koffiebonen van hoge kwaliteit gebruikt, 
geniet je niet van je cappuccino of espresso.
We hebben drie speciale melanges ontwikkeld in nau-
wesamenwerking met onze koffiebranders en perfect 
afgestemd op onze volautomaten.

Koffiebonen

CoffeeBag
De NIVONA CoffeeBag bevat 250 gram van 
elk van de drie NIVONA-koffiesoorten Caffè 
AREZZO, ESPRESSO MILANO en ESPRESSO 
TORINO. Ideaal als cadeau, proefpakket of om 
zelf van te genieten.

3 x 250 g

NIBG 750

     Het komt allemaal   
neer op de
 
 
Bonen.

Deze koffie wordt gekenmerkt door zijn 
karamelnoot en milde smaak. Bijzonder 
aangenaam dankzij een fluweelzachte 
body, deze bonen zijn ideaal voor cap-
puccino en koffie.

Intens en laag in zuurgraad: onze ge-
heime tip voor espressokenners. Met 
een smaak die doet denken aan noten 
en donkere chocolade. Langdurige 
afdronk en plezier in elk kopje.

Deze uitgebalanceerde espressoboon 
is een vrij milde melange en een 
alleskunner. Speciaal geproduceerd 
voor volautomatische koffiemachines, 
ontwikkelt het volledig afgeronde aroma 
zich harmonieus in espresso, cappuccino 
en longkoffiedranken.

CAFFÈ 
AREZZO

100% Arabica highland beans

1 kg 1 kg
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Omdat origineel 
het beste is.
Nooit meer met je ogen rollen! Althans niet tijdens het schoon-
maken uw NIVONA. Dankzij onze reinigingsproducten houd je je 
volautomatische koffiemachine in top conditie.
Zo makkelijk mogelijk. Zo grondig als nodig.

Keep it  
   clean.

CLEAN3BOX INT
Cleaning in a box: onze CLEAN3BOX 
bevat alles wat je nodig hebt om je 
NIVONA schoon te maken: 
PREMIUM vloeibare ontkalker, Cream-
Clean melksysteemreiniger en onze 
reinigingstabletten.

NICB 301

PREMIUM vloeibare ontkalker
De vloeibare ontkalker verwijdert betrouwbaar 
kalkaanslag uit de volautomatische machine 
tijdens het reinigen.

• Zeer effectief

• Ontkalkt zonder resten

• Zacht voor materialen en voedselveilig

Gebruik CLARIS waterfilters voor uw 
volautomatische koffiemachine 
en verminder de noodzaak voor 
ontkalken.

NIRK 703

CLARIS Waterfilter
Uw NIVONA filtert zelfs uw water – 
dankzij de CLARIS verswaterfilter. Voor 
een optimale waterkwaliteit en een lange 
levensduur van uw NIVONA.

• Vermindert kalk

• Verwijdert de geur en smaak van chloor

• Filtert verontreinigingen, met name 
metalen, zware metalen, medicijnresten, 
pesticiden en herbiciden

• Puur organisch materiaal zonder chemis-
che toevoegingen

• Vermindert de noodzaak om de volau-
tomatische koffiemachine te ontkalken

• Filtercapaciteit: 50 l / max. 2 maanden

NIRF 701

CreamClean Melksysteem reiniger
Romig, vers melkschuim is alleen mogelijk als 
uw NIVONA melkopschuimer perfect schoon 
is. Gebruik onze CreamClean melkopschuimer 
reiniger voor een optimale reiniging.

• Effectieve reiniging

• Lost en verwijdert vet- en eiwitafzettingen 
zonder resten

• Zacht voor materialen

NICC 705

Reinigings tabletten 
Zorg voor een vol koffie-aroma en puur drinkgenot 
- door uw NIVONA fris en schoon te houden. Onze 
reinigingstabletten zijn de eenvoud zelf.

• Lost en verwijdert koffie en 
olieresten effectief

• Reinigt grondig

Reinig de zetgroep regelmatig, maar 
minimaal één keer per maand. Gewoon 
verwijderen, onder koud water wassen, 
laten drogen en weer terugplaatsen. Doe 
dit ook voor elke systeemreiniging.

NIRT 701

 

Het NIVONA reinigings- en 
verzorgingsassortiment



 
Smaak

 
Comfort

Onderhoud

Design

Technologie

Korte omschrijving
NICR 550 NICR 560 NICR 690 NICR 695 NICR 790 NICR 795 NICR 796 NICR 799 NICR 820 NICR 825 NICR 930 NICR 960 

incl. NIMC 1000
NICR 970

incl. NIMC 1000
NICR 1040

incl. NIMC 1000

AROMA PRE-select x x

Aroma Balance Systeem (profielen) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cappuccino-Connaisseur x x x x x x x x x x

Instelbare koffiesterkte (standen) 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Instelbare koffietemperatuur (standen) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

Extra “Mijn koffie”-recepten kunnen worden opgeslagen 5 5 5 5 5 5 10 10 9 9 9 18

Volume functie x

Live programmeren x x x x x x x x x x x x

Twee thermoblocks x

Snelzet profiel x

De fabriek ingestelde recepten kunnen worden gewijzigd x x x x x x x x x x x x x x

SPUMATORE (voor cappuccino etc.) Manueel Manueel Manueel EASY Manueel EASY OneTouch plus OneTouch plus OneTouch plus OneTouch plus OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus OneTouch DUOplus OneTouch DUO OneTouch DUO OneTouch DUO

2-kops functie voor cappuccino etc. x x x x x x

2-kops functie voor espresso/koffie x x x x x x x x x x x x x x

Heetwaterfunctie voor thee (standen) x x x x 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3

Verstelbare koffie-uitloop (hoogte in cm) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16,5

Kopjesopstelvak (actief verwarmd) x x x x x x x x x  (verwarmbaar) x x x (verwarmbaar)

Wieltjes aan de achterzijde x x x x x x x x x x x

easyclean+ x

Spoelfunctie voor OneTouch SPUMATORE x x x x x x x x x x

CLARIS waterfilter inbegrepen x x x x x x x x x x x 2

Kleur (voorkant) Mat zwart White Line Mat zwart Titanium Mat zwart Titanium White Line RVS Mat zwart RVS Titanium Mat zwart Titanium Titanium

Kleur accenten knoppen Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom Chroom

Kopjesverlichtingskleuren Één kleur Één kleur Één kleur Twee kleuren Twee kleuren Twee kleuren Twee kleuren Twee kleuren Twee kleuren

Verlichtingskleuren watertank 8-kleuren 8-kleuren

Bonensensor x x x x x x x x x x x

TFT-kleurendisplay x x x x x x x x x x x

TFT kleuren touchscreen x x x

Bluetooth om verbinding te maken met de NIVONA-app x x x x x x x x

Extra stille, geluidsarme werking x x x x x x x x x

Gewicht incl. gewicht verpakking 10.0 kg 10.0 kg 10.0 kg 10.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 14.8 kg 14.8 kg 14.8 kg 16.4 kg

Bonenreservoir, inhoud ca. 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 270 g 270 g 270 g 600 g

Inhoud watertank 2.2 l 2.2 l 2.2 l 2.2 l 2.2 l 2.2 l 2.2 l 2.2 l 1.8 l 1.8 l 2.2 l 2.2 l 2.2 l 3.5 l

Machineafmetingen in cm; ca. (BxHxD) 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 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 34 x 46 24 x 33 x 48 24 x 33 x 48 28 x 36 x 50 28 x 36 x 50 28 x 36 x 50 30 x 42 x 48

15 bar pompdruk 
230 volt spanning 
1455 W (8-serie/9-serie 1465 W / 
NICR 1040 2700 W) 
Eco-modus

Pre-brewing systeem 
Instelbare maalgraad 
Instelbare koffiehoeveelheid (ca. 20-240 ml) 
Poedervak voor voorgemalen koffie 
(voor een portie) 
Kabel opbergvak

Zetgroep afneembaar voor reiniging 
Controle-indicator voor filterwissel 
Individueel instelbare waterhardheid (4 niveaus) 
Automatisch onderhoudsprogramma voor ontkalken en reinigen 
Hoogwaardige conische maalschijven van gehard staal

BASIS  
FUNCTIES: 

EXTRA 
FUNCTIES: 
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