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URZĄDZENIA KOMPAKTOWE: AUTOMATYCZNY EKSPRES DO KAWY

P r em i u m +

Kolor czarny, wzór Stainless Steel 

Kolor biały, wzór Stainless Steel 

Kolor szary, „Shade of Grey” 

CKV 6550.0 

Charakterystyka:
- Wyświetlacz LCD z czytelnym ekranem tekstowym i grafi cznym

- Elektroniczne sterowanie za pomocą czujników dotykowych

-   5 programowalnych rozmiarów fi liżanki (espresso, mała, średnia, 

duża i kubek)

- Dozownik na 1 lub 2 fi liżanki

- Funkcja spieniania mleka do cappuccino lub latte

- Wyjmowany pojemnik na mleko z funkcją czyszczenia

- Możliwość użycia kawy w ziarnach lub mielonej

- Regulacja wysokości dozownika kawy

- Ciśnienie wrzenia ok. 15 bar

- 3 temperatury kawy do wyboru

- Wybór aromatu kawy (5 zaprogramowanych mocy kawy)

- Oddzielne grzałki dla kawy i gorącej wody

- Program odwapniania

- Automatyczne czyszczenie przy włączaniu i wyłączaniu

- Funkcja gorącej wody

- Pojemnik na wodę wyjmowany od przodu

- Elektroniczny zegar z białym ekranem

- Programowalny czas rozpoczęcia

- Tryb czuwania

- Teleskopowe szyny ułatwiające napełnianie

Dane techniczne:
- Moc przyłączeniowa 1.35 kW

-  Wymiary urządzenia  W x H x D około 595 x 455 x 475 mm

(w tym przód 20 mm  i teleskopowe szyny)

-  Wymiary wnęki  W x H x D około 560 x 450 x 550 mm

- Więcej danych technicznych na www.comitor.pl 

Uchwyty do wyboru:
- Wzór Stainless Steel nr kat. DK 1000

- Wzór Black Chrome nr kat. DK 2001

- Wzór Silver Chrome nr kat. DK 3001

- Wzór Gold nr kat. DK 4001

- Wzór Black Velvet nr kat. DK 5001

- Wzór Copper nr kat. DK 7001

- Wzór Hot Chili nr kat. DK 8001

CKV 6550.0 S kolor czarny + zestaw nr kat. ...

CKV 6550.0 W kolor biały + zestaw nr kat. ...

CKV 6550.0 G kolor szary 
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Küppersbusch Individual Concept daje możliwość wyrażenia siebie, 

własnego stylu, bez konieczności kompromisów.

Biały, szary, a może czarny? Dobieramy kolor urządzenia do naszej 

wizji przestrzeni, którą możemy jeszcze dopełnić detalami.

Mamy wybór spośród siedmiu różnych kolorów i materiałów listew oraz 

rączek do urządzeń: Stainless Steel, Black Chrome, Silver Chrome, 

Gold, Black Velvet, Copper oraz Hot Chilli. Küppersbusch Individual 

Concept to maksymalna różnorodność i indywidualny styl.

KÜPPERSBUSCH

INDIVIDUAL

Każdy z nas jest inny. Podkreśl Twój 

indywidualny styl, wybierz markę 

Küppersbusch i pozostań wierny 

Twojej wizji o idealnej przestrzeni 

kuchennej.

Indywidualne + wyjątkowe

Stainless Steel

Black Chrome

Silver Chrome
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Więcej niepowtarzalnych wzorów za-

wiera linia INDIVIDUAL PLUS na na-

stępnych stronach.

Gold

Black Velvet

Copper

Hot Chili

Stainless Steel

Black Chrome

Silver Chrome

Gold

Black Velvet

Copper
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Black Velvet + miedźBlack Velvet + kamieńBlack Velvet + drewno

Silver Chrome + miedźSilver Chrome + kamieńSilver Chrome + drewno

INDIVIDUAL PLUS
Obok szerokiego wyboru w kolorze i materiale ozdobnych listew oraz uchwytów 

marka Küppersbusch oferuje jeszcze więcej. W uchwycie do piekarnika możemy 

zaakcentować dowolny element stylizacji wnętrza lub wybrać jeden z gotowych 

wzorów. Drewno, metal, kamień czy inny materiał możemy umieścić w uchwycie 

– prezentując go na tle wzoru Black Velvet czy Silver Chrome. Taki szczegół per-

fekcyjne dopełni całościową wizję przestrzeni i nada jej wyjątkowego charakteru.

Do wyboru jest 20 opcji...



+
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Black Velvet + kryształy Swarovski®Black Velvet + złoto

Silver Chrome + złoto Silver Chrome +  kryształy Swarovski®

Aby wybrany element  idealnie pasował do 

wystroju i mebli kuchni, należy zamówić go  

oddzielnie u wykonawcy mebli, według po-

danych wymiarów.  

Więcej informacji dotyczących zamawiania 

i odbioru wykończeń Individual Plus znaleźć 

można na stronie www.comitor.pl


