
Napěňovač mléka nerezový Concept NM4101 NORDIC 

 
Moderní design 

3 provozní režimy 
2 vyměnitelné metly 

 
 
Sametově jemná pěna pro váš dokonalý zážitek z kávy 
Milujete cappuccino, café latte nebo ledovou kávu či horkou 
čokoládu? Pokud ano, napěňovač mléka Concept NM4101 Nordic 
by ve vaší kuchyni neměl chybět. Během několika vteřin s ním 
připravíte sametově jemnou mléčnou pěnu, která pozvedne vaši 
kávu na opravdový baristický zážitek. 
 

Ohřeje i napění pomocí jednoho tlačítka 
Napěňovač mléka Concept NM4101 disponuje 3 provozními režimy 
- napěnění mléka s ohřevem, napěnění mléka bez ohřevu a ohřev 
mléka bez napěnění. Nabízí jednoduché ovládání pomocí jednoho 
tlačítka a dvě vyměnitelné metly - napěňovací a míchací pro ohřev 
bez napěnění. Během ohřevu dosahuje teplota mléka 65 C̊. 
 

 
Přehledný vodoznak pro určení optimálního množství mléka 
Uvnitř nádoby naleznete ukazatel hladiny, který vám pomůže určit 
optimální množství mléka. Spodní ryska slouží pro napěnění a 
dosahuje objemu 115 ml, což vystačí na 2 šálky vašeho oblíbeného 
cappuccina. Horní ryska dosahuje objemu 240 ml a je určena pouze 
pro ohřev bez šlehání, například pro přípravu horké čokolády nebo 
kakaa z vaší oblíbené sypké směsi. 

 
Kvalitní zpracování pro vaši pohodlnou a bezpečnou obsluhu 
Napěňovač mléka NM4101 je osazen konektorem britské značky STRIX, který je zárukou nejvyšší 
kvality a prodlužuje životnost spotřebiče. Díky nepřilnavému vnitřnímu povrchu se mléko během 
ohřevu nepřipaluje a napěňovač se snadno čistí. Je vybaven bezpečnostní ochranou proti přehřátí a 
plně otočnou protiskluzovou základnou. Součástí balení je také průhledné víko. 
 
 
 
 



Moderní skandinávský desing 
Napěňovač mléka Concept NM4101 Nordic je spojením moderního 
skandinávského designu a kvalitního zpracování. Kombinace 
nerezové oceli s matným povrchem a doplňků v designu dřeva jsou 
nejen zárukou estetického potěšení, ale i vysoké odolnosti a kvality. 
Perfektně zapadne do moderní i tradiční kuchyně. Ve stejném 
provedení nabízíme také rychlovarnou konvici Concept RK3311, se 
kterou tvoří dokonale sladěný set.    

 
Technické parametry: 
Vhodný pro přípravu Latté, Cappucina, Frappé, horké čokolády apod. 
Nepřilnavá povrchová úprava = snadná údržba 
2 vyměnitelné metly (napěňovací/míchací) 
Termostatem řízená výsledná teplota 65°C 
3 provozní režimy: napěnění mléka s ohřevem, napěnění mléka bez ohřevu, ohřev mléka bez 
napěnění 
Konektor nejvyšší kvality (STRIX) 
Průhledné víko 
Přehledný vodoznak 
Ochrana proti přehřátí 
Délka přívodního kabelu: 80 cm 
Rozměry: 14,5 x 18 x 10,5 cm 
Materiál: nerez 
Barva: černá 
Příkon: 500 W 
Hmotnost: 850 g 
Designově sladěno s rychlovarnou konvicí Concept RK3311 NORDIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


