
Moccamaster KBGT 741
Vhodné pro přípravu 1,25 l/ 1,8 l filtrované kávy

• Dokonalá teplota při filtraci 92° až 96°C: méně kyselá nebo hořká chuť

• Rychlý a tichý proces vaření: 1,25 litru (10 šálků) během 6 minut

• Káva se připravuje bez nutnosti otevření víka

• Ručně vyráběné v Nizozemsku pod přísnou kontrolou kvality

• Nadčasový a udržitelný, vyrobený z vysoce kvalitních recyklovatelných materiálů

• Dlouhodobý výkon

• Vyjímatelné části se snadno čistí a snadno vyměňují

Kolik gramů kávy na litr?

Doporučujeme dávkování 60 gramů na litr

Káva je záležitostí chuti: zkuste, která káva při jakém dávkování vám chutná nejvíce!

Potřeba je dokupovat filtry na Moccamaster 100ks za 89 Kč vč. DPH

Dostupnost do 5 dní od objednávky.

Webové stránky společnosti Moccamaster zde.

1,25 l 1,8 l
4 500 Kč bez DPH 5 600 Kč bez DPH

5445 Kč s DPH 6 776 Kč s DPH

https://www.moccamaster.eu/


Spolehlivý automatický mlýnek Macap M2M. Výborně se hodí pro mletí 
různých hrubostí díky svému krokovacímu systému výběru hrubosti. Vhodný je 
do domácnosti, do malých provozů i kanceláří jako mlýnek pro přípravu 
prakticky jakékoli kávy. Hrubost mletí vyhoví každému - od velmi jemné 
(džezva) až po velmi hrubé (french press, cold drip).

Technické parametry:
Krokovací řízení úpravy hrubosti
Výškově nastavitelný držák na portafilter
Příkon 150W
Ploché mlecí kameny 50mm (průměr)
Velikost (mm): 250x152x382(v)
Kapacita násypky:250g
Příkon: 230V 50/60Hz

Webové stránky společnosti Macap zde.

6 603 Kč bez DPH
7 990 Kč s DPH

http://www.macap.it/en-us/


8660 Kč bez DPH
10 479 Kč s DPH

Praktický a výkonný mlýnek, který se hodí na mletí různých hrubostí – od velmi 
jemné kávy na džezvu až po velmi hrubou na přípravu French Pressu. Má plynulý 
mikrometrický regulační systém (patentováno společností Eureka), 
„vysokorychlostní" údržbu a hliníkové tělo.

Technické parametry:
Krokovací řízení úpravy hrubosti
Držák na portafilter bez nutnosti přidržování
Příkon 260W
Ploché mlecí kameny 50mm (průměr)
Velikost (mm): 325x110x165
Váha: 4,6 kg
Kapacita násypky:250 g
Barvy: standardně matná černá, šedá, červená, bílá, modrá, zelená

Webové stránky společnosti Eureka zde.

https://www.eureka.co.it/en/default.aspx

