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NOVINKA

Dovolte své INTUICI, aby vás pokaždé dovedla k perfektnímu 

šálku kávy. Ať už si potrpíte na precizně připraveném espressu, 

nebo si více pochutnáte na cappuccinu s krémovou pěnou, 

automatický kávovar Intuition vás provede procesem přípravy 

vaší oblíbené kávy krok za krokem. Nechte se vést!

INTUITIVNÍ
SIGNALIZAČNÍ
SYSTÉM

Snadné zacházení

Světelné indikátory usnadňují každodenní po-

užití: červené podsvícení vás provede nutnou 

údržbou, zatímco barevně nastavitelné pod-

svícení vás povede přípravou nápoje — rychle 

a intuitivně.

Oblíbené nápoje

Svůj šálek kávy si zvolíte s naprostou lehkostí. 

Stačí si k němu přiřadit jednu z několika na-

bízených barev a bude na první pohled jasné, 

že se jedná o váš oblíbený nápoj.

Snadná údržba

Hladinu vody, množství zrnkové kávy či ká-

vový odpad již hlídat nemusíte. Intuition vás 

červeným osvětlením upozorní, kde a co je 

potřeba vykonat.

INTUITION 
PREFERENCE



DOTYKOVÝ
DISPLAY

OSOBITÝ ZÁŽITEK

Neodolatelný zážitek od prvního dotyku, a to 

díky vysoce intuitivní obrazovce s vysokým 

rozlišením. Ovládejte svůj kávovar stejně 

snadno jako svůj smartphone.

Staráme se o to, aby pro vás byla pří-

prava vaší každodenní kávy nevšedním 

zážitkem. Vyberte si barvu kontrolky a na-

stavte si své nápoje tak, aby vám byly 

vždy na dosah jediného stisknutí.

Intuition Preference

Umožní nastavení až 8 oblíbených nápojů.

Intuition Preference +

Nabízí 2 osobní profily s nastavením až 

7 oblíbených nápojů pro každý profil.



LAHODNÁ
CHUŤ ESPRESSA

KRÉMOVĚ HEBKÁ
MLÉČNÁ PĚNA

Kávovary Intuition nabízí 5 stupňů hrubosti mletí. Proto, abyste 

v každém šálku vaší kávy dosáhli maximální chuti a plného aro-

ma, je nutné přizpůsobit hrubost mletí vybrané kávě. Intenzivní 

chuti dosáhneme jemnějším mletím, což je vhodné především 

pro menší kávy jako epsresso, hrubší stupeň mletí se naopak 

doporučuje pro větší kávy typu americano.

Díky unikátnímu hydraulickému tempování dojde ke správnému 

stlačení namletých kávových zrn a kompaktní spařovací jednotka 

zajistí ideální teplotu kávy již od prvního šálku.

Jediným stisknutím

Pomocí funkce One-Touch-Ca-

ppuccino (OTC) budou vaše oblí-

bené mléčné nápoje připraveny bez 

větší námahy. Stačí jediné stisknutí 

tlačítka.

Mléčný systém

S Intuition vykouzlíte opravdu hus-

tou mléčnou pěnu. Hadičku ponoříte 

přímo do kartonu s mlékem nebo do 

kterékoli jiné nádoby, zvolíte si typ 

kávy a během okamžiku si již můžete 

vychutnávat své cappuccino či caffe 

latte. Následné čištění je také velmi 

rychlé. Stačí aktivovat samočištění 

hlavy kávovaru a hadičku proplách-

nout pod vodou.

Vyzkoušejte také přípravu dvou 

nápojů současně, a to včetně těch 

mléčných!

Originální Krups karafa na mléko 

zdarma k  modelům: EA875U10, 

EA875E10, EA873810



VYCHUTNEJTE SI SVŮJ 
OBLÍBENÝ NÁPOJ.

STAČÍ SI JEN VYBRAT…

Ristretto

Káva Long

Lungo

Horká voda 
100 °C 

(černý čaj)

Caffe latte

Espresso

Americano

Horká vodaMléčná pěna

Espresso 
macchiato

Doppio

Latte 
macchiato

Horká voda 
75 °C 

(bylinný čaj)

Cappuccino

Horká voda 
85 °C 

(zelený čaj)

Flat white
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FUNKČNÍ
DESIGN

Přístup zepředu

Kávové puky odstraníte 

bez složité manipulace 

díky přístupu k odpadní-

mu kontejneru zepředu.

Nepřetéká

Nový systém anti-overflow za-

mezí přetékání tácku na odka-

pávání. Snadno a bez obav také 

zvládnete vylévání odpadní vody 

z kávovaru.

Vysoce flexibilní kávová výpusť

S lehkostí přizpůsobíte výšku ká-

vové výpusti svému oblíbenému 

espressu či caffe latte. Její vel-

ké rozpětí vám umožní používat 

opravdu vysoké skleničky.

BEZSTAROSTNÁ 
ÚDRŽBA

Automatické čištění

Systém automatického čištění je 

založen na integrované uzavřené 

infuzní komoře, která nevyžaduje 

manuální čištění ani promazávaní.

 

V  kávovaru nezůstává žádná 

zbytková voda a díky efektivní-

mu samočištění se také snižuje 

frekvence čištění kávovaru za 

použití čisticí tablety.

Mléčný okruh

Mléčný okruh vyčistíte pomocí 

spuštění krátkého čistícího 

programu. Hadičku pro přípravu 

pěny propláchnete teplou vodou. 

Pro bezchybou funkci systému 

se doporučuje důkladnější čištění 

na konci dne, které však zabere 

jen pár minut.

Čisticí sada k nákupu

Součástí startovacího balíčku 

je odvápňovací prášek, 2 čisticí 

tablety a vodní filtr.



PŘEHLED MODELŮ A JEJICH 
TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ

Modelová řada EVIDENCE EVIDENCE ONE EVIDENCE PLUS INTUITION PREFERENCE INTUITION 
PREFERENCE +

Modelové označení EA890810 EA890110 EA890D10 EA895N10 EA895E10 EA894810 EA894T10 EA872A10 EA872B10 EA873810 EA875E10 EA875U10

Barva černá bílá
broušený 

hliník
antracitová cínová

broušený 
hliník/černá

broušený 
hliník/titanová

bílá antracitová černá chromová šedá

Profesionální tlak až 15 barů     

Rozhraní displeje dotykový OLED
dotykový OLED 

s barevnými ikonami
dotykový OLED 

s barevnými ikonami
dotykový 

Smart Slide
dotykový 

Smart Slide

Počet receptů 11 12 14 11 15

Počet šálků současně 
připravené černé kávy

2 2 2 2 2

Počet šálků současné 
připravené kávy s mléčnou 
pěnou

2 2 2 2 2

Nastavitelná velikost nápoje     

Možnost nastavení intenzity     

Nádobka na mléko KRUPS  –  

Funkce horké vody     

Počet teplotních stupňů 3 3 3 3 3

Kovový konicky mlýnek     

Nastavení jemnosti mletí 
kávy (počet stupňů)

3 3 3 5 5

Objem zásobníku na kávová 
zrna

260 g 260 g 260 g 250 g 250 g

Objem zásobníku na vodu 2,3 l 2,3 l 2,3 l 3 l 3 l

Systém detekce prázdného 
zásobníku na vodu     

Objem spodní sběrné 
nádoby použité kávy

10 9 10 9 9

Patentovaný kompaktní 
systém termobloku     

Max. vzdálenost od trysky 
pro výstup kávy

15,8 cm 15 cm 15,8 cm 14 cm 14 cm

Velikost odkapávací nádoby 0,520 l 0,680 l 0,520 l 0,670 l 0,670 l

Automatické odvápňování     

Automatický program 
proplachování     

Startovací sada
odvápňovací prášek, 

2 čisticí tablety, 
vodní filtr

odvápňovací prášek, 
2 čisticí tablety, 

vodní filtr

odvápňovací prášek, 
2 čisticí tablety, 

vodní filtr

odvápňovací prášek, 
2 čisticí tablety, 

vodní filtr

odvápňovací prášek, 
2 čisticí tablety, 

vodní filtr

Programovatelné 
automatické zapnutí / 
vypnutí

 /   /   /   /   / 
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EVIDENCE

Dopřejte si evidentně lepší kávu. Kvalitním zpracováním, snadným 

ovládáním a vždy lahodnou chutí kávy vás okouzlí automatický 

kávovar Evidence. Osloví nejen ty, kteří mají jasnou představu 

o tom, jak má jejich káva chutnat i vypadat.

Nezávislé testování dTest udělilo 
kávovaru Evidence One EA895E 
ocenění dobré kvality.

ČAS NA KÁVU.
KTEROU SI DÁTE DNES?

Ristretto

Káva Long

Horká voda 
100 °C (černý čaj)

Caffe latte

Espresso

Americano

Mléčná pěna

Espresso 
macchiato

Doppio

Latte 
macchiato

Horká voda 
75 °C (bylinný čaj)

Cappuccino

Horká voda 
85 °C (zelený čaj)

Flat whiteznačka
kvality

dTest 10/2020
ID: 2104

KRUPS 
EA895E10



SNADNÁ
VOLBA

Dotykový OLED displej

Absolutní čitelnosti displeje ze všech úhlů docílíte díky 

OLED technologii. Vyšší modely jsou také vybaveny ba-

revnými ikonami pro snazší orientaci.

Pro snadnou obsluhu kávovaru jsou na displeji uvede-

ny ty nejoblíbenjěší nápoje. Stiskem jediného tlačítka si 

v okamžiku připravíte svůj nápoj, bez zdlouhavého hledání 

v menu kávovaru.

MLÉČNÝ 
SYSTÉM

Flexibilní výpusť

Konstrukce kávové výpustě vám 

nabízí maximální flexibilitu. Pro 

přípravu velké kávy již můžete po-

užívat opravdu vysoké sklenice.

Snadná příprava

Snadná a rychlá příprava díky ha-

dičce, kterou ponoříte rovnou do 

kartonu s mlékem nebo do karafy. 

Odpadá tak složité uskladňování 

dalších nádob či komplikované 

čištění.

2 nápoje najednou

Připravte si dvě kávy s mléčnou 

pěnou současně. Chytrý design 

vám to umožní jednoduchým 

dvojitým stisknutím tlačítka.

Rychlé čistění

Hadičku je na závěr potřeba 

pouze propláchnout teplou vo-

dou, čištění mléčného okruhu 

kávovaru probíhá díky čistícímu 

programu.



TECHNOLOGIE 
QUATTRO FORCE

Kávovary z řad Intuition i Evidence disponují technologií Quattro 

Force, díky které získají z každého zrnka kávy maximum chuti 

i aroma.

Active speed mlýnek

Pomele kávová zrna v konzistentní kvalitě a za velmi 

krátkou dobu, je vyroben z kvalitní nerezové oceli.

Precizní tempování

Rovnoměrné stlačení namleté kávy pro dokonalou 

extrakci a aroma kávy díky hydraulickému tempování.

Spařovací jednotka

Kompaktní Thermoblok a čerpadlo s 15 bary zajistí 

nejlepší možný průchod vody přes namletá zrnka, 

tak aby káva měla již od prvního šálku tu správnou 

teplotu.

Automatické čištění

Kávovar se sám po každé připravené kávě čistí. Díky 

tomu odpadá veškeré manuální čištění či promazá-

vání spařovací jednotky.



www.krups.cz

Aktuální promo akce 
naleznete na promo.krups.cz
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