
 

 

 
PERFEKCYJNY AROMAT DZIĘKI  
IDEALNEJ TECHNOLOGII MIELENIA  
ZIAREN KAWY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– perfekcyjny aromat napoju dzięki rozdrobnieniu ziaren kawy do najmniejszych rozmiarów i możliwości 
indywidualnego ustawienia regulacji stopnia zmielenia 
perfekcyjna technologia mielenia zapewnia optymalne dostosowanie smaku i aromatu napoju do preferencji 
użytkownika 

– gwarantuje pełnię aromatu kawy dzięki unikalnej funkcji wstępnego zaparzania  
nawilża kawę przed właściwym parzeniem, dzięki czemu uwalnia się intensywniejszy i mocniejszy aromat napoju 

– wyświetlacz dotykowy LED z funkcją ustawiania czasu  
do obsługi intuicyjnej i uruchamiania poszczególnych funkcji 

– możliwość wyłączenia młynka 
w celu przygotowania kawy z ziaren zmielonych wcześniej 

 

Pozostałe zalety 

– próżniowy dzbanek typu termos ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości z pokrywką przelewową zapewniający 
wygodną obsługę za pomocą jednej ręki i długotrwałe utrzymanie ciepła  

– regulacja stopnia rozdrobnienia ziaren kawy i jej ilości 
– funkcja wyciszania sygnalizacji dźwiękowej 

– wychylny filtr z wymiennym wkładem 1 x 4, zabezpieczenie przed kapaniem i dodatkowy filtr stały 

 

Ekspres do kawy z młynkiem żarnowym i dzbankiem termicznym KA 4814 
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Perfekcyjna technologia 
mielenia żarnowego 
zapewniająca idealny 
aromat kawy dostosowany 
do preferencji smakowych 
użytkownika. 

Wyświetlacz dotykowy  
z funkcją ustawiania czasu 
do obsługi intuicyjnej  
i uruchamiania 
poszczególnych funkcji. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Właściwości produktu 
– moc: ok. 1000 W 

– pojemność: 8 filiżanek; ok.1,0 l 

– kolor: szczotkowana stal nierdzewna/czarny 

– wielkość pojemnika na ziarna kawy: ok. 200 g 
– regulacja stopnia rozdrobnienia ziaren kawy i jej ilości 

– do wyboru trzy poziomy intensywności aromatu parzonej kawy  

– funkcja wyciszania sygnalizacji dźwiękowej 

– funkcja wstępnego zaparzania: zwilżanie kawy przed właściwym parzeniem w celu uzyskania pełnego aromatu 

– możliwość wyłączenia młynka w celu przygotowania kawy z ziaren zmielonych wcześniej 

– wychylny filtr z wymiennym wkładem 1 x 4, zabezpieczenie przed kapaniem i dodatkowy filtr stały 

– automatyczne wyłączanie 

 

 
 Dodatkowy filtr stały; 

możliwość wyłączenia 
młynka w celu zaparzenia 
kawy z wcześniej 
zmielonych ziaren. 
 

Regulacja stopnia 
rozdrobnienia ziaren kawy  
i jej ilości; możliwość wyboru 
jednego z trzech poziomów 
intensywności aromatu 
napoju odpowiednio do 
preferencji smakowych 
użytkownika. 
 

Próżniowy dzbanek typu 
termos ze stali nierdzewnej z 
pokrywką przelewową 
zapewniający wygodną obsługę 
za pomocą jednej ręki i 
długotrwałe utrzymanie ciepła. 
 
 
 

Wychylny filtr z wymiennym 
wkładem 1 x 4, 
zabezpieczenie przed 
kapaniem i pokrywka 
zapewniająca utrzymanie 
aromatu. 
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Dane logistyczne: 
waga netto: ok.4,9 kg, waga brutto (wraz z opakowaniem): ok. 6,5 kg, 
wymiary pojedynczego opakowania: 37,0 x 25,8 x 48,2 cm, 
rodzaj opakowania zbiorczego: karton typu „display”, ilość produktu w opakowaniu: 2 szt. 
GTIN 4008146033667 
 
Części zamienne 
art. nr GK 5547, dzbanek typu termos z pokrywką o pojemności ok. 1,0 l 
GTIN 4008146035388 
 


