
DE’LONGHI KÁVA

KAPSLOVÉ KÁVOVARYEN 510.W 

◼ Nový exkluzivní systém na přípravu jednoho mléčného nápoje s

De’Longhi patentovaným „Cappuccino systémem“

◼ Díky optickému sensoru, kávovar rozpozná množství mléka a použije 

veškeré mléko v karafě bez plýtvání

◼ Jednoduchá příprava Cappuccina a Latte Macchiata

◼ 3  osvětlená tlačítka pro rychlý výběr oblíbeného nápoje: Espresso, 

Lungo a mléčný recept, který se skládá ze 40 ml kávy a od 30 ml do

165 ml napěněného mléka podle množství v karafě

◼ Pro přípravu dalšího nápoje je možné odejmout víko na karafě a 

doplnit mléko dle potřeby

◼ Kompaktní mléčná karafa pro přípravu mléčných nápojů s 

maximálním množství pěny, omyvatelná v myčce nádobí

◼ Posuvný tácek umožňuje použití hrníčku na espresso i vysoké sklenice 

na latte macchiato

◼ Snížený čas nahřívání, kávovar je připravený za méně než 20 vteřin

◼ Vysoký tlak čerpadla 19 barů

◼ Systém ohřevu pomocí termobloku

◼ Nádobka na použité kapsle (8-10 kapslí)

◼ Odnímatelná nádobka na vodu (1 l)

◼ Automatické vypnutí přístroje po 2 minutách od posledního použití, 

možnost změny na 9 nebo 30 min

◼ Energetická třída: A++ 

JEDNODUCHÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ MLÉČNÝ SYSTÉM NA JEDNU KÁVU FUNKCE AUTOATICKÉHO VYPNUTÍ

Elegantní a intuitivní uživatelské 

rozhraní se 3 osvětlenými tlačítky pro 

rychlý výběr a okamžitou přípravu 

oblíbeného nápoje. 

Mléčná karafa s objemem 165 ml pro 

přípravu cappuccina nebo latte 

macchiato” použití veškerého mléka 

v karafě bez plýtvání.  Možnost doplnit 

mléko za chodu.

Automatické vypnutí přístroje po 2 

minutách od posledního použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (šxhxv) mm 14,4x32,4x25,6

Váha Kg 4.2

Příkon W 1450

Napětí/Frekvence V~Hz 220/240~50/60

Kapacita vodní nádrže l 1

Tlak bar 19



DE’LONGHI KÁVA

KAPSLOVÉ KÁVOVARYEN 510.B

Nový exkluzivní systém na přípravu jednoho mléčného nápoje s

De’Longhi patentovaným „Cappuccino systémem“, díky optickému 

sensoru, kávovar rozpozná množství mléka a použije veškeré mléko v 

karafě bez plýtvání, jednoduchá příprava Cappuccina a Latte

Macchiata, 3 osvětlená tlačítka pro rychlý výběr oblíbeného nápoje: 

Espresso, Lungo a mléčný recept, který se skládá ze 40ml kávy a od 30

ml do 165 ml napěněného mléka podle množství v karafě, pro přípravu 

dalšího nápoje je možné odejmout víko na karafě a doplnit mléko dle 

potřeby, kompaktní mléčná karafa pro přípravu mléčných nápojů s 

maximálním množství pěny, omyvatelná v myčce nádobí, posuvný 

tácek umožňuje použití hrníčku na espresso i vysoké sklenice na latte 

macchiato, snížený čas nahřívání, kávovar je připravený za méně než 20 

vteřin, vysoký tlak čerpadla 19 barů, systém ohřevu pomocí termobloku, 

nádobka na použité kapsle (8-10 kapslí), odnímatelná nádobka na vodu 

(1 l), automatické vypnutí přístroje po 2 minutách od posledního použití, 

možnost změny na 9 nebo 30 min, energetická třída: A++ 


