
 

 

DOSKONAŁA, IDEALNA KAWA,  
POTWIERDZENIE – ECBC* CERTYFIKAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Znak jakości przyznawany przez ECBC-  “Europejskie Centrum Parzenia Kawy”. 
Tylko ekspresy do kawy, które spełniają najwyższe standardy jakości  
na podstawie temperatury parzenia, czasu parzenia i smaku kawy,  
mogą zostać nagrodzone tym odznaczeniem. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

– innowacyjna metoda parzenia kawy polegająca na bardzo krótkim czasie kontaktu wody 
podgrzanej do bardzo wysokiej temperatury z kawą, co pozwala uzyskać pełny, mocny smak i 
aromat   

– innowacyjna technologia thermotronic zapewnia idealną temperaturę parzenia (92 - 96° C) dla 
przyjemności doskonałej, gorącej kawy 
 

– wyświetlacz LED z funkcją timera do aktywacji cyklu parzenia kawy i dodatkowej funkcji 
odkamieniania 

– dwie indywidualne możliwości wyboru mocy parzenia kawy: 
1. łagodny, zrównoważony aromat i moc kawy 
2. mocniejsza kawa, o pełnym smaku zgodnie ze standardami ECBC 
 

Dalsze korzyści: 
– gorąca kawa w dowolnym momencie dzięki zintegrowanej funkcji podgrzewania (przełączana również po 

zaparzeniu) 

– wysokiej jakości konstrukcja ze stali nierdzewnej z przeźroczystym pojemnikiem na świeżą wodę sprawia, że 
proces parzenia kawy jest niezwykłym doświadczeniem 

– zintegrowany schowek na kabel do łatwego przechowywania 

KA 5760 Ekspres do kawy „Caprice“ 
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Innowacyjna metoda 
parzenia kawy polegająca 
na bardzo krótkim czasie 
kontaktu wody podgrzanej 
do bardzo wysokiej 
temperatury z kawą, co 
pozwala uzyskać pełny, 
mocny smak i aromat. 

 

. 

Innowacyjna technologia 
thermotronic zapewnia 
idealną temperaturę 
parzenia (92 - 96° C) dla 
przyjemności doskonałej, 
gorącej kawy. 
 

 

Wyświetlacz LED z funkcją 
timera do aktywacji cyklu 
parzenia kawy i 
dodatkowej funkcji 
odkamieniania. 

 

Dwie indywidualne 
możliwości wyboru mocy 
parzenia kawy: 
1. łagodny, zrównoważony 
aromat i moc kawy 
2. mocniejsza kawa, o 
pełnym smaku zgodnie ze 
standardami ECBC. 
 

Dla fanów technologii: 
– moc ok. 1.450 W 

– pojemność dzbanka na kawę do 8 filiżanek kawy (ok.1 litra) 

– pojemność zbiornika na wodę ok. 1,25 litra 

– wyświetlacz LED z funkcją timera 

– podświetlane pokrętło wyboru mocy kawy oraz funkcji odkamieniania 

– kolor: szczotkowana stal nierdzewna/ czarny 

– automatyczny wyłącznik po ok. 40 minutach 

– zintegrowany schowek na kabel do łatwego przechowywania 
 

 

 
 
 
 
Dane logistyczne: 
waga netto. 3,6 kg, waga brutto (włączając opakowanie) ok. 5,1 kg 
wymiary opakowania: 31,5 x 24 x 49 cm 
kolorowy karton, op. zb. 2 szt. 
EAN 4008146032196 
 
Części zamienne: 
Art. nr. GK 5441: szklany dzbanek z pokrywką o pojemności ok. 1,0 l 
EAN 4008146034275 
 
 


