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Přehled vlastností
Vybraná tlačítka 

pro unikátní 

funkce

Integrovaný

mlýnek se 13 

druhy nastavení

Cappuccino 

tryska

Odnímatelná 

odkapávací 

mřížka

Zásobník na 

kávu s aroma 

filtrem

Dotykový panel

Patentovaná 

odnímatelná 

spárovací 

jednotka

Možnost přípravy 

dvou káv 

najednou

Energetická třída 

“A” Nastavitelná 

velikost šálku až 

na 14 cm



Doppio+

V italštině znamená doppio dvojité, ale doppio+ je více než dvojité espresso, stejně tak velké, ale s

extra aroma a energií!

Vše začína již pří mletí kávy, kdy si přístroj vezme více kávových zrnek, spaří při správné teplotě a

doplní perfektním poměrem vody pro kávu, která je plná chuti a energie.

U DOPPIO+ funkce je také možnost individuálního nastavení, ovšem ve velmi malém rozsahu, aby

byl dodržen tento unikátní postup pro kávu, která nakopne Váš den!

VODA

dvojité

espresso

Standartní aroma Extra aroma/energi
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Doppio+

Klasické espresso ze 7 g kávy a ~40 ml vody.

Kávová zrnka

~7 g

~14 g

Voda

~15 g

ESPRESSO



Doppio+ explained
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Jednoduché doppio obsahuje dvojité množství kávy (~14 g) stejně tak

jako dvojité množství použité vody, poměr je tedy zachován a neliší se

to od situace,kdy by jste si připravili dvě espressa po sobě.

DOUBLE ESPRESSO

~7 g

~14 g

Voda

~15 g

Kávová zrnka



Doppio+ explained

1g kávy navíc při menším poměru vody, dokonalý proces přípravy a

výsledkem je skvělá káva plná chuti s extra porcí energie!

Zrnková káva

~7 g

~14 g

Voda

~15 g



DE’LONGHI KÁVA
PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARYETAM 29.510.W

TECHNICKÁ DATA

Rozměry (šxhxv) mm 19,5x34,0x47,7

Hmotnost Kg

Příkon W 1450

Voltáž/Frekvence V~Hz 220-240V 50/60Hz

Kapacita nádoby na vodu l 1,4

Kapacita nádoby na kávová zrnka g 150

Nastavitelný adaptér na výdej kávy mm 85-140

Energetická třída A

Nová funkce “Doppio+” pro vychutnání více než 

dvojitého espressa s extra porcí aroma a energie.

 Tlačítko LONG Coffee pro milovníky překapávané 

kávy.

Intuitivní kontrolní panel se soft touch tlačítky a s 

dvou řádkovým displejem s 16 jazyky pro 

jednoduché a srozumitelné použití.

 Tryska na horkou vodu může být použita pro 

přípravu čaje nebo jiných horkých nápojů.

 Osobní nastavení kávy je možné tak často, jak si 

jen přejete a nikdy nebylo jednodušší. Vyberte si z 

malé, střední nebo velké kávy, zkuste silné nebo 

velmi jemné aroma, vychutnejte si vysokou, střední, 

nízkou teplotu.

 Kávovar může být použit se zrnkovou kávou nebo 

mletou kávou.

 Připravte dva šálky najednou s jedním spařovacím

cyklem.

 Vestavěny mlýnek na kávu s 13 stupni nastavení 

mletí.

 Zásobník na kávová zrnka se speciálním krytem 

pro uchování aroma.

 Vyjímatelná spařovací jednotka pro jednoduché 

čištění a údržbu.

 Programovatelné nastavení automatického zapnutí 

a vypnutí.

 Nastavitelná výška adaptéru pro výdej kávy.




