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Za pomocą urządzenia Novo o solidnej konstrukcji można szybko zaparzyć żądaną ilość świeżej 

kawy przelewowej. Urządzenie może być używane w dowolnym miejscu, ponieważ nie 

wymaga podłączenia do sieci wodociągowej. Novo zaparza kawę do szklanego dzbanka, 

posiada dwie samoregulujące się płyty grzejne, które regulują temperaturę w zależności od 

ilości kawy dozowanej do dzbanka.

 
Urządzenie to jest bardzo przyjazne użytkownikowi i ma małe wymagania 

ręcznemu napełnianiu wodą, można je użytkować w dowolnym miejscu.

 

Ciesz się kawą wszędzie i o każdej porze!

Dane techniczne: 
Napoje 
Maks. pojemność 
Wydajność na godzinę 

Czas parzenia 
Zasilanie 
Szerokość 
Wysokość 
Głębokość 

Za pomocą urządzenia Novo o solidnej konstrukcji można szybko zaparzyć żądaną ilość świeżej 

kawy przelewowej. Urządzenie może być używane w dowolnym miejscu, ponieważ nie 

do sieci wodociągowej. Novo zaparza kawę do szklanego dzbanka, 

posiada dwie samoregulujące się płyty grzejne, które regulują temperaturę w zależności od 

ilości kawy dozowanej do dzbanka. 

 

 

Zalety 

 Wyśmienita, świeżo parzona kawa przelewowa

 Urządzenia są ręcznie napełniane wodą 

 można je postawić w dowolnym miejscu.

 Łatwa obsługa i konserwacja 

 Samoregulujące się płyty grzejne dbają o utrzymanie 

 optymalnej jakości kawy. 

 

 

 
 

Urządzenie to jest bardzo przyjazne użytkownikowi i ma małe wymagania 

ręcznemu napełnianiu wodą, można je użytkować w dowolnym miejscu.

Ciesz się kawą wszędzie i o każdej porze!

 

1,7 litrów
18 litrów

(144 filiżanki)
5 min. (1 dzbanek)

230V~ 50/60Hz 2130W
214
424
391

 

 

 

Za pomocą urządzenia Novo o solidnej konstrukcji można szybko zaparzyć żądaną ilość świeżej 

kawy przelewowej. Urządzenie może być używane w dowolnym miejscu, ponieważ nie 

do sieci wodociągowej. Novo zaparza kawę do szklanego dzbanka, 

posiada dwie samoregulujące się płyty grzejne, które regulują temperaturę w zależności od 

Wyśmienita, świeżo parzona kawa przelewowa 

ęcznie napełniane wodą - dlatego 

można je postawić w dowolnym miejscu. 

Samoregulujące się płyty grzejne dbają o utrzymanie 

Urządzenie to jest bardzo przyjazne użytkownikowi i ma małe wymagania obsługowe. Dzięki 

ręcznemu napełnianiu wodą, można je użytkować w dowolnym miejscu. 

Ciesz się kawą wszędzie i o każdej porze! 

kawa 
1,7 litrów (1 dzbanek) 

18 litrów 
(144 filiżanki) 

5 min. (1 dzbanek) 
230V~ 50/60Hz 2130W 

214 mm 
424 mm 
391 mm 


