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•	 Automatická	a	programovatelná	technologie	
výroby přelévané kávy
Přesně ohřívá a po částech vypouští proud vody, 
luhuje stejným způsobem jako u procesu manuálního 
přelévání, což umožňuje, aby káva plně rozvinula 
své aroma
Připravuje přelévanou kávu s plnou chutí v přesný 
čas, ve dne či v noci

•	 Optimalizace	teploty	přelévání	se	zásobníkem	
vody	v	horní	části
vypouští vodu o teplotě 93 °C do držáku filtru 
a minimalizuje teplotní ztráty a zajišťuje tak 
souvislou extrakci

•	 Vizuální	displej	s	ukazatelem	průběhu	přípravy	
Ukazuje každý krok průběhu přípravy přelévané kávy 
od ohřívání vody až po přelévání kávy a pak luhování

•	 Nastavení	středního	či	tmavého	pražení	na	
jeden dotek
S těmito různými typy pražené kávy zažijete 
všechny jemné rozdíly v chuti

•	 Kapacita	1,18	L	s	volbou	počtu	šálků
Zvolte si mezi 2 a 8 šálky opravdové přelévané kávy

•	 Nahřívací	plotýnka	(až	59	°C)
Předehřívá konvici a udržuje přelévanou kávu teplou 
po dobu 30 minut, aniž byste by se přehřívala

www.kitchenaid.euwww.kitchenaid.cz



TECHNICKÉ	ÚDAJE	
Příkon 1200 W
Kapacita skleněné konvice 1,18 l
Materiál konstrukce plast abS
Materiál zadní strany nerezová ocel
rozměry výrobku v × Š × H 38,35 x 22,1 x 28,7 cm
rozměry balení v × Š × H 43,43 x 27,18 x 33,53 cm
rozměry balení Masterpack v × Š × H 45,47 x 56 x 35 cm
Hmotnost výrobku 3,17 kg
Hmotnost včetně balení 4,17 kg
Hmotnost včetně balení Masterpack 9,16 kg
Masterpack 2 kusy
délka napájecího kabelu 45 cm
Země původu Čína

Certifikace eCbC (evropská speciální kávová asociace)
automatické vypnutí ano
Kontrola systému přelévání ano
Časovač a hodiny přelévání ano
Světelný ukazatel čištění ano
tón pro konec přelévání/maximální naplnění ano
Filtr na vodu ne
Hlava s tryskami pro úplné rozptýlení vody ano
Zasouvací víko zásobníku na vodu ano
Funkce pauzy a přelévání ano
Programovatelný čas přelévání ano

REFERENCE	 BARVY		 EAN	
5KCM0802eer KrálovSKá Červená 5413184151713
5KCM0802eob Černá 5413184151737
5KCM0802eaC Mandlová 5413184151751
5KCM0802eCU Stříbrná 5413184151775

Kávovar na přelévanou kávu KitchenAid 5KCM0802*

STANDARDNÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ

Konvice	o	objemu	1,18	L
vyrobeno ze skla.
lze mýt v myčce.

Hlava	s	tryskami
turbulence umožňuje maximální 
extrakci chuti a stejnoměrné 
pokrytí kávy.

Zásobník	vody	s	posuvným	
držadlem
je umístěn v horní části přístroje 
pro minimalizaci tepelné ztráty.

Filtrační	košík	s	příchytkou	filtru
drží filtr na svém místě a poskytuje 
specifická doporučení ohledně 
dávkování.

Jaký	je	rozdíl	mezi	přelévanou	kávou	a	překapávanou	kávou?

U tradiční překapávané kávy se košík zaplní vodou, díky čemuž mletá káva 
nasákne a káva pak kape dolů do konvice.

U přelévané kávy horká voda teče v trvalé mírném proudu, díky čemuž káva 
absorbuje vodu a uvolňuje oxid uhličitý, což má za následek bohatší chuť.

Kitchenaid Kávovar na přelévanou kávu kombinuje to nejlepší jak z tradiční, tak 
z manuální metody pomocí pokročilé technologie v jednom stylovém přístroji:

1.  Poté, co se horká voda nalije, může mletá káva absorbovat vodu, 
než znovu začne dolévání.

2.  Kávovar lze naprogramovat tak, že je káva připravena v jakoukoliv 
nastavenou dobu.

3.  Zvolte mezi 2 až 8 šálky kávy, aniž byste museli odměřovat vodu 
v zásobníku na požadovaný počet šálků.

4.  nahřívací plotýnka předehřívá konvici a udržuje kávu teplou.
5.  Zásobník vody je umístěn vysoko, aby byla minimalizovaná 

tepelná ztráta.

*K dispozici od poloviny října 2014


