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• 1,7l skleněná konvice s jedinečným designem 
hubičky a ergonomickou rukojetí
Nalévání bez rozlití a nepořádku.
Umožňuje snadné a pohodlné nalévání.

• Volič různé síly kávy
Umožňuje výběr mezi běžnou a silnou kávou, přičemž 
je u každého šálku zaručena plná chuť.

• Pauza a přelévání; automatické vypínání po 
skončení doby ohřevu
Umožní vám nalít si šálek kávy kdykoli před 
dokončením celé přípravy.

• 24hodinové programování a intuitivní 
programování jedním dotykem s řízením optimální 
teploty a elegantní, dobře čitelný LCD displej
Abyste měli kávu kdykoli po ruce, ve dne i v noci.
Udržuje optimální teplotu v průběhu přípravy kávy.
Snadno se čte, snadno se obsluhuje, netřeba 
procházet nabídky.

• Kontrolka a cyklus čištění
Každý šálek kávy tak bude prostě dokonalý. 

• 1,7l překapávací kávovar (na 12 šálků) se 
spirálovými tryskami a programovatelnou 
nahřívací deskou
Snadné použití pomocí tlačítek pro výběr síly kávy, 
malého objemu, přípravy kávy a ohřevu.
Po dobu 40 minut udrží kávu na požadované (vysoké 
či nízké) teplotě.

• Trvalý filtr gold tone pro opakované použití 
s dávkovací stupnicí a vyjímatelnou nádržkou na 
vodu s velkým otvorem a tabulkou dávkování 
Má odolný design, snadno se používá a čistí, takže 
plně nahradí kuželové papírové kávové filtry.
Díky snadnému doplňování vody dochází jen 
minimálně k rozlití.

• Dvě tlačítka přípravy kávy (jedno na straně, druhé 
vepředu) a dvě možnosti automatického 
programování přípravy kávy
Snadná obsluha, snadný přístup. 
Lze nastavit 2 různé časy přípravy kávy, jeden čas pro 
pracovní dny a jiný pro víkendy.

 



TECHNICKÉ ÚDAJE 
Příkon 1 100 W
Napětí 220–240 V
Frekvence 50/60 Hz
Materiál konstrukce Lisovaný plast / nerezová ocel
Rozměry výrobku V × Š × H 36,4 × 18,2 × 34 cm
Rozměry balení V × Š × H 43,7 × 24,9 × 40,4 cm
Rozměry balení Masterpack V × Š × H 46,2 × 26,4 × 42 cm
Hmotnost výrobku 3,3 kg
Hmotnost včetně balení 4,4 kg
Hmotnost včetně balení Masterpack 10 kg
Masterpack 2 kusy
Délka kabelu 82 cm
Země původu Čína

Pípnutí po skončení přípravy kávy Ano
Automatické programování Auto 1 a Auto 2
Automatické vypnutí Ano
Zbývající doba ohřevu Ano
Časovač přípravy kávy a hodiny Ano
Volba běžné/silné kávy Ano
Čistitelný dotykový ovládací panel Ano
Kontrolka čištění Ano
Ohřev 0–40 min
Programovatelná doba ohřevu Ano
Teplota ohřevu Nízká/Vysoká (dle naprogramování)

REFERENCE BARVY EAN EAN BALENÍ MASTERPACK (2 KUSY)
5KCM1209EOB ONYX BLACK 8003437601583 8003437601590
5KCM1209BOB ONYX BLACK 8003437601606 8003437601613
5KCM1209EDG CHARCOAL GREY 8003437601620 8003437601637
5KCM1209BDG CHARCOAL GREY 8003437601644 8003437601651

Překapávací kávovar KitchenAid se spirálovými tryskami 5KCM1209

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1,7l konvice s jedinečným designem hubičky 
a víkem
Vyrobena ze skla, vyznačeno až 12 šálků.
Hubička zabraňuje rozlití a umožňuje snadné 
nalévání do šálků všech tvarů a velikostí.

Jedinečná hlava s 29 tryskami
Rovnoměrně prolévá mletou kávu a zajišťuje 
tak optimální extrakci.

Trvalý filtr gold tone pro opakované použití 
s dávkovací stupnicí
Díky vyznačeným šálkům na filtru nemusíte 
množství odhadovat.
Lze ho mýt v myčce na nádobí (v horní 
přihrádce). 
Nahrazuje kuželové papírové kávové 
filtry (standardní filtry velikosti 4). Nikdy 
nepoužívejte oba typy filtrů současně, protože 
by v košíku na přípravu kávy mohla přetéci 
voda a káva. 

Vyjímatelná nádržka na vodu s tabulkou 
dávkování
Velký otvor usnadňuje doplňování nádržky na 
vodu a minimalizuje rozlití.
Do nádržky na vodu je nutno doplňovat pouze 
takové množství vody, jaké je potřeba na 
přípravu kávy.

 


