
AUTOMATICKÝ KÁVOVAR BEKO A KÁVU,
TO JEDINÉ POTŘEBUJETE PRO PERFEKTNÍ 
ŠÁLEK KÁVY.

Existuje plno druhů kávy a každý upřednostňujeme jinou. Ať už dává zákazník přednost 
malému espressu nebo pořádnému latté, automatický kávovar Beko CEG 7425 Black 
zvládne vše a během chvilky.

Nový plně automatický kávovar Beko CEG 
7425 každého překvapí svým kompaktním 
rozměrem, díky kterému nezabírá velký 
prostor kuchyňské linky, ale přesto dokáže 
připravit nejrůznější druhy kávy. Například 
oblíbené latte či cappuccino připravíte ve 
dvou krocích díky integrovanému pěniči mléka 
a espresso bude opravdu poctivé s pěknou 
cremou díky optimálnímu dávkování kávy. 
Samozřejmostí je také možnost nastavení síly 
připravovaného nápoje či jeho objemu dle šálku.

Velká přednost automatického kávovaru 
Beko CEG 7425 tkví v jeho snadné obsluze 
a především čištění. Je kompletně přístupný 
zpředu, takže ho můžete dát ke stěně a  k němu 
přisunout další spotřebič, protože nemá žádná 
boční dvířka a otvory. K pohodlné obsluze 
přispívá i vestavěný návod s instrukcemi 
k přípravě a čištění.

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR  
CEG 7425 Black
• příkon 1550 W
• tlak 15 bar 
• elektronické ovládání
• integrovaný napěňovač mléka
• kapacita nádržky na vodu - 1,4 l
• kapacita zásobníku na kávu - 125 g
• nastavitelná jemnost mletí a výška trysky
• možnost nastavení objemu šálku kávy
• lze zvolit sílu připravované kávy
• vnitřek kávovaru plně přístupný zpředu
• automatické čištění 

bekocr.cz

Kompaktní rozměry Snadno přístupný Z mleté i zrnkové Možností nastavení

Kompaktní rozměry 
kávovaru a obsluha 
včetně čištění pouze 
zpředu umožňuje, že 
lze kávovar postavit 
na kuchyňské lince 
mezi spotřebiče či 
ke stěně a nezabírá 
mnoho místa.

Čistění kávovaru 
a doplňování vody je 
maximálně usnadněno 
díky přístupu zpředu. 
Výhodou je také 
osvětlená vodoměrka, 
zvlášť vyjmutelná 
odkapová miska či 
integrovaný návod.

Velkou předností 
jsou dva zásobníky 
na kávu, na zrnkovou 
i na mletou kávu, 
které lze používat dle 
chuti.  Při přípravě 
tak stačí jen zvolit, 
ze kterého má být 
káva připravena.

Samozřejmostí je 
volba síly kávy, objemu 
připravovaného 
nápoje i počtu šálků. 
Díky nastavitelné 
výšce výdejníku lze 
bez obav použít 
až 14 cm vysoký hrnek 
či sklenici na latte.

Malé ale pořádně silné espresso, 
pohodové americano, nadýchané 

cappuccino s pevnou pěnou nebo jemné 
latte. To všechno zvladne připravit nový 

kávovar Beko CEG 7425 Black.


