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Nivona CafeRomatica 789
De Nivona CafeRomatica 789 is de machine die u nodig heeft als koffieliefhebber, maar dan
met extra luxe uitstraling. Nieuw in de lijn is de verbeterde stille molen. Tevens kunt u de
pompdruk instellen. Door de druk van het water variabel door de koffie te laten lopen kunt u
bittere smaken naar boven halen, of juist dat ene zure tintje wat uw koffie, uw koffie maakt.
De machine heeft vijf standen koffiesterkte en drie standen pompdruk.
One Touch Cappuccino
De One Touch Cappuccino functie maakt deze machine af. U kunt genieten van de perfecte
melk en espresso combinatie, die u volledig naar eigen wens kunt instellen. U hangt de slang
in een optionele melkkan of in een pak met volle melk en selecteert Cappuccino. De machine
doet de rest, u hoeft alleen nog maar te genieten. De temperatuur van uw koffie is in te
stellen in drie standen. Naast cappuccino maakt deze machine ook andere melk varianten
zoals Latte Macchiato of een gerecht volledig in te stellen naar keuze, mijn koffie.
Bedienen met de Nivona App
Ter verbetering van het gebruiksgemak kunt u uw Nivona 789 bedienen met de Nivona App.
Door gebruik te maken van de App kunt u snel en eenvoudig elk kopje koffie personaliseren.
Tevens dient de App als een digitale handleiding en zit de App boordevol tips om uw koffie
beleving te verbeteren. Revolutionair, en toch erg bruikbaar. In uw App kunt u alle
instellingen aanpassen. Zo kunt u bepalen hoe sterk de koffie gezet moet worden en vooral
met welke pompdruk. Laat u verrassen door de combinaties en de verschillende smaken in
uw koffie.
Eenvoudig in onderhoud
De Nivona CafeRomatica is eenvoudig in onderhoud. De machine heeft een automatisch
reiniging- en ontkalkingsprogramma. Er verschijnt automatisch een melding op uw display als
de machine toe is aan het reiniging- of ontkalkingsprogramma. De machine heeft een
uitneembare zetgroep voor optimale reiniging. Zo kan ook direct de binnenkant van de
machine gereinigd worden. De machine heeft een automatisch spoelprogramma, zo blijven
de uitloop en de slangetjes schoon en worden deze voorverwarmd hierdoor kunt u optimaal
genieten van verse koffie. Om het onderhoudsgemak te verhogen en de levensduur te
verlengen kunt u de machine uitrusten met een waterfilter. Deze haalt het grootste gedeelte
van de kalk al uit uw kraanwater. Het melkopschuimsysteem is demonteerbaar om te kunnen
reinigen.

Vestaweg 42

8938 AV

Leeuwarden

KvK 74106120

