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 Automatický kávovar na espresso Krups Evidence je navržený pro přípravu dokonalé kávy v pohodlí domova.
Nabízí perfektní výsledky přípravy kávy až do posledního detailu. Se systémem Krups Quattro Force můžete
připravovat vynikající kávu, od mletí zrn až po napuštění do šálku, pomocí 15 různých nastavení, která obsahují
všechny vaše oblíbené nápoje, a vychutnat si ten rozdíl a elegantní vzhled, který se dokonale hodí do každé
kuchyně.

 



VÝHODY PRODUKTU

Vše, co potřebujete, od dokonalého espressa až po lahodné cappuccino
Tím, že se postaráme o každý detail, od mletí zrn až po napuštění do šálku, s naprostou
rychlostí a lehkostí, můžete objevit zážitek z dokonalé kávy v domácím prostředí, a to vše se
stylovým a elegantním vzhledem.

CELÁ ŠKÁLA AUTOMATICKY PŘIPRAVOVANÝCH KÁVOVÝCH NÁPOJŮ
Výběr z 15 druhů káv nabízí širokou paletu možností jako aromatické espresso, krémové
cappuccino One-Touch, lahodné latté, vynikající dvojité latté a čaje s volitelným nastavením
teploty, všechny dokonale vyluhované s úžasnou rychlostí a lehkostí.

ELEGANTNÍ A MODERNÍ VZHLED
Unikátní technologie se snoubí s elegantním stylem, který se hodí do každé moderní kuchyně.

PŘIDÁNÍM EXTRA PORCE ESPRESSA DODÁTE EXTRA DÁVKU CHUTI
Vylepšete svůj oblíbený nápoj extra porcí espressa, která dodá jakémukoliv nápoji intenzivnější
chuť a energii, nebo použijte nastavení na tmavou kávu pro získání silné a výrazné kávy.

INTUITIVNÍ OLED DISPLEJ
Přirozený a intuitivní ovládací panel OLED s dotykovými tlačítky nabízí snadné ovládání
kávovaru jemným stiskem tlačítek.

VÝJIMEČNÝ DESIGN A JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Zážitek z pití kávy umocňuje zcela nový design propojující velké objemy (2,3l nádržka na vodu a
260g zásobník kávových zrn) s optimálními rozměry a ergonomií do jednoho komfortního a
snadno použitelného přístroje.

DLOUHODOBÁ VÝKONNOST DÍKY FUNKCI AUTOMATICKÉHO PROPLACHU
Díky automatickému cyklu proplachu parní trysky lze snížit usazování vodního kamene a snížit
pravidelnou údržbu na absolutní minimum, a tak zajistit dlouhodobou výkonnost.
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Další obrázky produktu

POKROČILÁ TECHNOLOGIE PRO DOKONALOU KÁVU
Kávovar Krups s technologií Quattro Force optimalizuje každý krok procesu přípravy espressa
od mletí zrn až po napuštění do šálku: o 20 % rychlejší mletí, ultraflat pěchování pro správnou
extrakci kávy, kompaktní spařovací Thermoblock pro správnou teplotu kávy a funkce AutoClean
pro snadné používání.

 * ve srovnání se stávající řadou mlýnků na kávu v jiných automatických kávovarech na espresso od stejného výrobce

FOTKY PRODUKTU



VLASTNOSTI PRODUKTU

GLOBÁLNÍ
Příkon [1450 W]

Tlak 15

Individuální nastavení množství ANO

Zařízení s displejem (obrazovkou) ANO

LED ANO

Rozhraní LED displej

Mlýnek na kávu Kovový konicky mlýnek

Objem zásobníku na kávová zrna [260 g]

Objem zásobníku na vodu [2.3 L]

Odnímatelný zásobník na vodu ANO

Systém detekce prázdného zásobníku na vodu ANO

Objem sběrné nádoby na kávový odpad 10

Patentovaný kompaktní systém termobloku (CTS) ANO

Funkce One-Touch-Cappuccino ANO

Systém na pěnění mléka Funkce One-Touch-Cappuccino

Počet receptů 15

Recepty
Espresso, double espresso coffee, double coffee cappuccino,
double cappuccino macchiato, double macchiato Green tea,
black tea, herbal tea ristretto Frothed milk Doppio Americano

TECHNICKÉ
Počet současně připravovaných káv 2

Počet šálků současné přípravy kávy, cykly 2

Varná jednotka s variabilním objemem 6 až 9 g

Nastavitelná velikost nápoje ANO

Nastavení jemnosti mletí kávy Manuální (3 stupně)

Předem nastavená síla kávy 3

Počet teplotních stupňů 3

Automatický cyklus dvojitého mletí pro velké kávy (220 ml) ANO

Výškově nastavitelná kávová výpusť ANO

Max. vzdálenost kávové výpustě od odkapávače [15.8 cm]

Funkce páry ANO

Funkce horké vody ANO
ÚDRŽBA

Indikátor odvápňování AUTOMATICKÉ

Program proplachování AUTOMATICKÉ

Program oplachu trysky na mléko AUTOMATICKÉ

Čistící program AUTOMATICKÉ

Program čištění trysky na mléko AUTOMATICKÉ

Připomenutí odvápnění AUTOMATICKÉ

Filtrační systém ANO
OSTATNÍ

Startovací sada ANO

Tlačítko zapnuto/vypnuto ANO

Programovatelné automatické zapnutí ANO

Programovatelné automatické vypnutí ANO

Úsporný režim ANO

Vyjímatelný odkapávací miska ANO

Barva Bílý

Záruka 2 roky

[tech.char.country.origin] France
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000036179

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 0010942223085
EAN UC :

1 8 4 32
C20 : 448
C40 : 924

HQ4 : 1 155

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 372 x 240 x 363 (mm) 381 x 287 x 484 (MM) 396 x 300 x 510 (MM) 1 200 x 800 x 2 174 (MM)

Hmotnost 8.4 (KG) 11,296 (KG) 11,296 (KG) 382,472 (KG)


