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Všetky obľúben
é 

značky a nápo
je!

PrEč 
si vybrať
TASSIMO?



Ovládanie 
jedným 
tlačidlom!

Perfektná kvalita 
nápojov!

s inteligentným sparovacím systémom



Nápoje rôznych značiek z kávovaru 
TASSIMO si proste obľúbite.

Každý 
náp    J,
ako Má Byť!

Dávate prednosť latte macchiatu alebo 
cappuccinu? Nezáleží na tom, ktorý z ponuky 
nápojov si obľúbite. TASSIMO vám nápoj 
pripraví bez čakania. Automat TASSIMO 
je potešením pre každú chuť – od klasického 
espressa cez latte macchiato po vynikajúcu 
horúcu čokoládu a čaj. Váš nápoj bude pripravený 
stlačením jedného tlačidla.



Atraktívne latte

Neodolateľný čajDelikátna horúca čokoláda

Vynikajúce espresso

Úchvatné 
cappuccino



TASSIMO vie, čo potrebujete, a perfektne vám to 
naservíruje v ktoromkoľvek okamihu.

Inteligentný systém T DISC 
T DISC sú patentované disky vyrobené špeciálne 
pre prístroj TASSIMO. Perfektne nadávkujú 
vysokokvalitné, hermeticky uzatvorené 
ingrediencie. Môžete bezpečne meniť nápoje 
tak často, ako len chcete, bez toho, aby vinou
systému T DISC došlo k prenosu chutí, 
a po každom nápoji dochádza k automatickému 
čisteniu dýz parou. Chuť ešte nikdy nebola 
taká dobrá!

DOK    NALE 
prIpravEný!



+ + =
Správne

množstvo vody
Správny

čas sparenia
Správna 
teplota

A takto pracuje inteligentná sparovacia 
jednotka Intellibrew™
Zásluhou inteligentného sparovacieho systému 
a patentovanej technológie čiarového kódu 
je každý drink perfektne pripravený. Automat 
TASSIMO si prečíta čiarový kód uvedený 
na kapsule T DISC, aby zistil všetky informácie 
nevyhnutné pri príprave nápoja: potrebné 
množstvo vody, čas sparenia a teplotu. Váš 
obľúbený nápoj – perfektný v každom okamihu!

s inteligentným sparovacím systémom





Automatický systém, ktorý vám rozumie. 
Stačí si len vybrať nápoj, my sa o zvyšok postaráme.

Život môže byť taký jednoduchý! Len vložiť 
T DISC vášho obľúbeného nápoja, stlačiť tlačidlo 
a vychutnávať! Vychutnajte svoj nápoj, užite si 
voľné chvíľky so svojou rodinou a s priateľmi, 
užívajte si život!

Len jedn
tlačidlo!



Nikto nie je rovnaký, a preto je tu TASSIMO, ktoré 
sa prispôsobí každej vašej chuti. A aká je tá vaša?

R    dina
Tassimo!

TASSIMO
FIDELIA

TASSIMO
JOY

TASSIMO
VIVY



1,4l

TASSIMO
CHARMY

TASSIMO
FIDELIA+

Nastaviteľný 
podstavec na šálky

Automatické 
čistenie

a odvápňovanie

Ľahko 
doplniteľný 

zásobník 
na vodu

Automatická 
príprava nápoja

Extrémne krátky 
čas nahriatia

auto-off 
šetriaci energiu

Toto m
ajú vš

etky 

TASSIM
O spol

očné!



tassimo
VIVY Kompaktnosť 

vyhráva!

17 cm



Malé rozmery, veľká zábava!
Tento člen rodiny TASSIMO je perfektný 
pre tých, ktorí majú málo miesta. TASSIMO VIVY 
je kompaktný a pripraví vaše obľúbené nápoje 
jednoducho a bez námahy. Jedinečný systém so 
značkou TASSIMO vytvára unikátnu chuť. Skvelá 
voľba pre tých, ktorí milujú kávové špeciality.

Šetrí miesto



tassimo
joy



Stretnite sa s priateľmi a s rodinou! 
TASSIMO JOY je tu. Vďaka praktickému 
zásobníku na vodu a jednoduchému posúvaniu 
podesty na šálky je magnetom, ktorý spája 
ľudí dohromady. Či ide o zvláštnu udalosť 
alebo len o perfektnú príležitosť na stretnutie 
s priateľmi. Vzhľadom na rozmanitosť nápojov 
si vyberie každý!

XL
XL nádržka na vodu

Spoločenský



tassimo
fidelia

Spoločné chvíle



XXL nádržka na vodu

Užite si spoločne krásne chvíle! 
TASSIMO FIDELIA predstavuje spoločné 
chvíle v živote, jedinečné s jedinečnou chuťou 
rôznorodých nápojov. Perfektné sparenie, 
všetko stlačením jedného tlačidla. Tento 
kávovar by mal byť v každej domácnosti. 
Mimoriadne veľký zásobník na vodu netreba 
tak často napĺňať a vám ostane viac času 
na vašich blízkych. Je jedno, či si svoju šálku 
vychutnáte s rodinou, s priateľmi alebo 
s niekým významným, nie je lepšia 
príležitosť ukázať tým, o ktorých 
sa staráte, že to robíte s láskou.



tassimo
fidelia±



Pohodlný
LCD displej

XXL zásobník
na vodu

Podsvietenie 
podesty na šálky

Filtračná 
patróna BRITA 

MAXTRA 
zadarmo

Vodná fi ltrácia 
BRITA MAXTRA

Deľte sa s celým svetom o skúsenosti 
s mnohými druhmi nápojov! 
Hektické časy nás nútia zastaviť sa na chvíľu 
a nadýchnuť. TASSIMO FIDELIA+ je perfektná 
voľba na tieto dni, keď potrebujete čas sami pre 
seba. Viacjazyčný LC displej vám to všetko uľahčí 
a s vodnou fi ltráciou BRITA MAXTRA bude vaša 
káva ešte lahodnejšia! Nezáleží na tom, ktorý 
z množstva druhov nápojov si vyberiete, každá 
šálka bude perfektná. Práve pre vás. 
Pretože si ju zaslúžite.



tassimo
charmy



Prineste si štýl do svojho domova 
Doprajte si maximálny zážitok s TASSIMO 
CHARMY. Kombinácia unikátnych 
a sofi stikovaných vlastností, ako je nastaviteľná 
sila nápoja a vodnej fi ltrácie BRITA MAXTRA 
– tento víťaz iF Product Design Award je, 
skrátka, trieda. Ak milujete prvotriednu 
kávu, objavovanie mimoriadnych nápojov 
a stimulujúcich chutí a viete oceniť pekné veci 
v živote, potom vás TASSIMO CHARMY očarí 
a nájde si cestu k vášmu srdcu.

Elegantný

Nastavenie 
arómy

Filtračná 
patróna 
BRITA 

MAXTRA 
zadarmo

Vodná fi ltrácia 
BRITA MAXTRA



TAS 4011EE
Strieborná/
antracitová

TAS 4012EE
Čierna/
antracitová

TAS 4013EE
Červená/
antracitová

TAS 5542EE
Čierna

TAS 5546EE
Červená

TAS 5544EE
Biela

TAS 4301EE
Fialová

TAS 4302EE
Čierna

tassimo
VIVY

tassimo
joy

tassimo
fidelia

tassimo
charmy

TAS 4304EE
Biela

TAS 1201
Ružová

TAS 1202
Čierna

TAS 1204
Biela



TAS 4014EE
Oranžová/antracitová

TAS 6515EE
Titánová/antracitová

tassimo
fidelia±



Vlastnosti TASSIMO 
VIVY

TASSIMO 
JOY

TASSIMO 
FIDELIA

TASSIMO 
FIDELIA+

Plnoautomatické ovládanie 
stlačením jedného tlačidla 
a LED ovládací panel

● ● ● ●

INTELLIBREW™: inteligentné 
rozpoznanie druhu nápoja 
podľa čiarového kódu

● ● ● ●

Inovatívna technológia 
prietokového ohrievača

● ● ● ●

Variabilná sila nápojov ● ● ● ●

Vopred nastaviteľná sila nápojov – – – –

Nehlučná príprava nápojov ● ● ● ●

Výškovo nastaviteľná 
a vyberateľná podesta na šálky

● ● ● ●

Automatický čistiaci 
a odvápňovací systém

● ● ● ●

Nízka spotreba energie ● ● ● ●

Viacjazyčný LCD displej – – – ●

Osvetlenie podesty na šálky – – – ●

Technológia fi ltrácie vody 
BRITA MAXTRA

– – – ●

Vyberateľný zásobník na vodu 0,7 l 1,4 l 2 l 1,8 l

Technické špecifi kácie

Rozmery v cm (V x Š x H) 29,8 x 16,9  
x 24,9

33,3 x 23
x 28,9 

33,4 x 20,4 
x 27,3

33,4 x 20,4
x 27,3

Hmotnosť (vrátane balenia) 2,9 kg 3,7 kg 3,3 kg 3,6 kg



TASSIMO 
CHARMY

Popis

● • ovládanie len jedným tlačidlom
• LED ukazovateľ informuje o aktuálnom stave

● • patentovaná technológia T DISC
• každý T DISC má špecifi cký čiarový kód
•  kávovar má integrovanú čítačku čiarových kódov, ktorá rozpozná 

každý druh nápoja

● •  extrémne krátka fáza nahriatia po zapnutí a medzi dvomi sparovacími chodmi

● •  plnoautomatický sparovací chod možno kedykoľvek prerušiť alebo, naopak, 
manuálne predĺžiť

● •  silu nápoja možno upraviť podľa osobnej chuti stlačením tlačidla + 
alebo – pred sparením 

● • tichý sparovací chod vďaka novej technológii

● • výšku možno individuálne nastaviť
•  podestu na šálky možno pri použití veľkých pohárov alebo veľkých šálok 

jednoducho vybrať

● •  automatický čistiaci a odvápňovací program so špeciálnou servisnou 
kapsulou T DISC

● • kávovar sa po každom procese sparenia prepne do stavu stand-by
• vyhrievací element ohrieva vodu len pri príprave nápoja
• tlačidlo vyp./zap. na prednej strane kávovaru

– • jednoduchý, zrozumiteľný návod v obrázkoch a v slovách
• prevedie vás všetkými funkciami a použitím v 20 jazykoch vrátane češtiny

– • 3 LED žiarovky na osvetlenie podesty na šálky
• automaticky sa vypne po 1 minúte, ak kávovar nie je v prevádzke

● •  technológia vodnej fi ltrácie BRITA MAXTRA redukuje zavápnenie a chlór
•  BRITA memo – digitálny ukazovateľ výmeny kapsúl ukazuje, kedy treba 

kapsulu vymeniť za novú

1,4 l • transparentný zásobník na vodu s praktickou rukoväťou

Technické 
špecifi kácie

Príkon

28,6 x 22,1 
x 28,3

W 1 300 W

3,6 kg



Vlastnosti TASSIMO 
VIVY

TASSIMO 
JOY

TASSIMO 
FIDELIA

TASSIMO 
FIDELIA+

Plnoautomatické ovládanie 
stlačením jedného tlačidla 
a LED ovládací panel

● ● ● ●

INTELLIBREW™: inteligentné 
rozpoznanie druhu nápoja 
podľa čiarového kódu

● ● ● ●

Inovatívna technológia 
prietokového ohrievača

● ● ● ●

Variabilná sila nápojov ● ● ● ●

Vopred nastaviteľná sila nápojov – – – –

Nehlučná príprava nápojov ● ● ● ●

Výškovo nastaviteľná 
a vyberateľná podesta na šálky

● ● ● ●

Automatický čistiaci 
a odvápňovací systém

● ● ● ●

Nízka spotreba energie ● ● ● ●

Viacjazyčný LCD displej – – – ●

Osvetlenie podesty na šálky – – – ●

Technológia fi ltrácie vody 
BRITA MAXTRA

– – – ●

Vyberateľný zásobník na vodu 0,7 l 1,4 l 2 l 1,8 l

Technické špecifi kácie

Rozmery v cm (V x Š x H) 29,8 x 16,9  
x 24,9

33,3 x 23
x 28,9 

33,4 x 20,4 
x 27,3

33,4 x 20,4
x 27,3

Hmotnosť (vrátane balenia) 2,9 kg 3,7 kg 3,3 kg 3,6 kg



TASSIMO 
CHARMY

Benefi ty

● • jednoduché ovládanie
• kávovar sa zastaví automaticky po každom procese sparenia

● •  kávovar TASSIMO prečíta čiarový kód, ktorý mu povie, aké majú byť veľkosť 
šálky, čas sparenia a presná teplota, aby bol váš nápoj perfektný

● •  okamžite čerstvo pripravená káva, espresso, cappuccino, latte macchiato, 
čaj alebo horúca čokoláda

● • máte možnosť variabilne si prispôsobiť silu nápoja podľa vlastnej chuti

● • ľahké nastavenie na silnejší alebo jemnejší nápoj

● • tichá príprava nápojov

● • vhodná na rôzne šálky, termokanvičky, hrnčeky a poháre

● • jednoduchá údržba
• jednoduché čistenie

● • šetrí energiu a peniaze

– • jednoduché ovládanie vďaka zrozumiteľnému navádzaniu
• každý ovládací krok je vysvetlený

– •  lepší napohľad: šálky a hrnčeky sú počas procesu prípravy kávy osvetlené

● • optimalizovaná aróma a lepšia chuť
• predĺženie životnosti kávovaru
• 1 vodná fi ltračná patróna BRITA MAXTRA zadarmo

1,4 l •  vďaka veľkému objemu zásobníka urobíte viac nápojov skôr, ako kávovar sám 
signalizuje doplnenie vody

Technické 
špecifi kácie

Príkon

28,6 x 22,1 
x 28,3

W 1 300 W

3,6 kg



www.tassimo.sk
Q8ASK20054


