
TK 76K573 
Vestavný plně automatický kávovar 
Barva: nerez/černá 
 
 

• příkon: max. 1700 W  
• výška předního panelu 450,5 mm  
• inovativní technologie spařování "aroma pressure system"  
• inovativní topný systém senso flow system  
• významná úspora času: nejrychlejší první šálek!  
• tichý keramický mlýnek "silent ceram drive"  
• tryska na mléko s funkcí sání "cream center"  
• pohodlné a rychlé čištění trysky na mléko "cream center cleaner"  
• inteligentní "auto valve system", který automaticky přepíná mezi funkcemi pára a horká voda  
• funkce předspaření  
• jednoduché čištění díky funkci single portion cleaning  
• aromaDouble Shot - extra silná káva při zachování správného aroma  
• individual Cup Volume - individuální nastavení velikosti šálku  
• funkce "My coffee"  
• všechny nápoje jedním stiskem tlačítka bez nutnosti hýbat s nádobou  
• tryska na kávu a mléko nastavitelná až do výšky 15 cm – vhodné pro  
• latte macchiato  
• tlak čerpadla: 19 barů  
• odhlučněná konstrukce  
• osvětlní trysky na kávu a prostoru na šálky  
• vyjímatelný zásobník na vodu (2.5 l Volumen)  
• zásobník na kávová zrna s ochranou aroma (1 000 g)  
• možnost nastavení teploty kávy (3 stupně), vody (4 stupně) a stupně  
• mletí kávy (4 stupně)  
• včasné upozornění na počet zbývajících šálků předtím, než musí být spotřebič vyčištěn/odvápněn nebo vyměněna vodní filtrační patrona  
• včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn  
• hlášení při prázdném zásobníku na vodu či kávová zrna  
• vyjímatelná spařovací jednotka  
• tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce  
• oddělené vedení mléka a vody tryskou na mléko  

 
 
 
 



• tryska na mléko integrovaná  
• funkce napěnění a horká voda  
• plně automatická příprava kávy a espressa stiskem tlačítka  
• trysky na kávu a mléko výškově nastavitelné  
• LCD displej, 7 světových jazyků, včetně češtiny  
• odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu  
• 2 procesy mletí a spaření při přípravě 2 šálků kávy  
• plně automatický program na proplachování při vypnutí a zapnutí spotřebiče  
• automatický čistící a odvápňovací systém souhrnně volitelné v programu Calc n clean  
• automatické vysunutí spotřebiče stiskem tlačítka  
• separátní zásobník na mletou kávu  
• upozornění na nutnost výměny vodního filtru  
• žádné energetické ztráty díky síťovému vypínači  
• integrované příslušenství - lžička na dávkování mleté kávy, hadička na mléko, stručný návod  
• příslušenství: izolovaná nádoba na mléko, spojovací hadička k nádobě na mléko, plastová trubička na mléko, čistící tablety, BRITA filtr,  
• testovací proužky na zjištění tvrdosti vody, montážní šrouby 

 
 
 
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm:  454 x 594 x 535  
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 454 x 594 x 536 
 
EAN: 4242003516690 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


