
HORKOVZDUŠNÁ PRAŽIČKA KÁVY  i-ROAST 

 

Upražení a ochlazení za méně než 20 minut 

 

• Až 10 programovatelných paměťových funkcí 

• Až 5 stupňů 

• Dokáže upražit až 150 gramů zrn (maximální množství může být nižší dle dané odrůdy kávy) 

• Upražené množství zrn stačí až na 24 šálků kávy  

• Programovatelné profily pražení od světlého po „francouzské“ a vše mezi tím 

• Patentované ovládání teploty pro zajištění stále stejného personalizovaného pražicího výkonu 

• Dvě přednastavené křivky automatického pražení pro pomalejší a rychlejší pražení 

• Skleněná pražicí komora umožňuje dobrou viditelnost během všech fází pražení 

• Sběrač slupek s dvojitou filtrací, který lze rozebrat pro snadné čištění 

• Vestavěný čtyřminutový chladicí cyklus 
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Jednodušší to být nemůže. Nasypte max. 150 g zelených zrn, vyberte požadovaný 

přednastavený pražící profil a stiskněte tlačítko „roast“ („pražit“). Přístroj zrna automaticky 

upraží a potom ochladí. Upražení a ochlazení kávy za méně než 20 minut. 
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Váš partner pro kvalitní kávu 
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Jednodušší to být nemůže. Nasypte max. 150 g zelených zrn, vyberte požadovaný přednastavený 

pražicí profil a stiskněte tlačítko „roast“ („pražit“).Přístroj zrna automaticky upraží a potom ochladí. 

1. Nasypte svá oblíbená  

    zelená kávová zrna. 
 2. Vyberte požadovaný způsob     

       pražení. 

 3. Spusťte pražení. 

Jak pražírna funguje? 

 

Směrovaný proud horkého vzduchu stoupá vzhůru skrz zrna, čímž je jednak praží a jednak míchá, 

aby bylo zajištěno rovnoměrné upražení. 

Proud vzduchu  zároveň odfoukne slupky z upražených zrn a shromáždí je ve sběrači, který 

obklopuje horní hrdlo pražicí nádoby, bezpečně mimo upražená zrna. 

Poslední minuty pražicího cyklu představuje speciální ochlazovací režim (pražení potřebuje okolní 

teplotu 232 °C), při němž se zrna i pražírna ochladí na příjemnou teplotu.  

 

Nyní s programovatelnou pamětí! 

 

Novou funkcí, navrženou speciálně pro i-Roast 2, je nyní možnost naprogramovat až 10 různých 

paměťových funkcí přímo na pražírně!  

V jakékoliv fázi pražení můžete nastavit čas pražení od 0 do 15 minut. Chcete-li obnovit svá 

naprogramovaná nastavení, stiskněte tlačítko „cool“ („chladit“) a potom jednoduše pomocí šipky 

nahoru nebo dolů zvolte požadovaný režim.  

NÁVOD K POUŽITÍ 
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   i-Roast2  -  4. generace 
 

Fotografie 

Model 
 

40216, 40215 Evropa 

Kapacita 
1 odměrka (75  gramů), všechny druhy zelených  

kávových zrn 

Množství produktu 
Jedna dávka pražených zrn – 150g 

Stačí až pro 24 šálků kávy 

Pražicí cyklus 

  

Max. 15 minut.  Programovatelné nastavení času a teploty pro každý z 5 

stupňů pražení. Do paměti lze uložit až 10 křivek pražení.   

  

Metoda pražení 
Praží v úrovni od Skořice po French 

Plně programovatelná 

Chladicí cyklus 4 minuty 

Řízení teploty 

Patentovaná metoda řízení termistorem kombinovaná s řízením rychlostí 

motoru.  Sofistikovaný software zajišťuje, že křivka pražení bude odpovídat 

vašemu osobnímu zadání. Přizpůsobené a uživatelsky přívětivé 

Řízení toku horkého 

vzduchu 

Variabilní rychlost proudění vzduchu a výhřevnost. Řízeno sofistikovaným 

softwarem, aby byl dodržen váš osobní pražicí program 

Časovač 
LCD displej zobrazuje odpočet času a teplotu horkého vzduchu. 

Během pražení ve třetím stupni je lze zvyšovat i snižovat 

Sběr slupek 
Automatický vrchní sběr 

Patentovaný systém dvojité filtrace 

Patenty 

U.S. 5,564,331; 

U.S. 5,996,480; 

U.S. 6,195,912; 

U.S. 6,324,770. 

Další U.S. a mezinárodní patenty v řízení 

Výkon 1 400 - 1 500 W 

Ventilace 

Horní.    

V balení  větrací kouřový nástavec 10 cm sloužící k napojení vývodu pro 

odvětrání .  

Konstrukce 
Odolné části (sběrač slupek, skleněná pražicí nádoba a napájecí základna), 

které lze snadno vzájemně odmontovat pro potřeby čištění nebo výměny. 

Stabilita výrobku 
Pevná široká základna s funkcí bezpečnostního zámku. Pražicí nádoba má 

blokovací mechanismus pro zajištění pevnějšího těsnění. 

Bezpečnostní normy UL, cUL, CE, GS, TUV, CB, JET, S, NOM, EMC, EMV 

Příslušenství Návod k použití, větrací kouřový nástavec, odměrka na 150 g čisticí kartáček 
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TYPOLOGIE PRAŽENÍ 

Skořice - Velmi lehké pražení, vytvářející silnou (někdy nakyslou) aciditu, slabé aroma, často zrnitá 

chuť a tenké tělo. Povrch zrn je suchý a barva velmi světlá. 

 

Světlé - Když je káva vystavena kompletnějšímu, ale stále relativně lehkému pražení, acidita je 

silná a zvýrazní se rozmanitost. Rozvíjí se tělo, ale ještě ne tak plně jako později. Povrch zrn 

zůstává suchý. Tato úroveň pražení se dá přirovnat k typu New England.  

 

Střední - U tohoto mírně světlého až středně hnědého pražení je acidita zřetelná, ale méně 

pronikavá; stále se zvýrazňuje rozmanitost a tělo je plnější. 

 

City (Středně vysoké) - U tohoto poněkud  tmavšího, středně hnědého pražení zůstává acidita 

silná až bohatší, rozmanitost je ztlumená, ale stále zřetelná a tělo ještě plnější. Tento stupeň 

pražení (tradiční norma pražení pro větší část amerického Západu) se dá přirovnat k typu American. 

 

 

 

                   City                                             Full City                                          Vysoké 

                Skořice                              Světlé – New England                                    Střední 
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Full City - u Full City (často označovaného jako vídeňské pražení), je acidita trochu více potlačena 

a tělo poněkud těžší. Povrch zrn buď zůstává suchý, nebo se na něm mohou objevovat drobné 

kapičky a skvrny oleje. 

 

Vysoké - U tohoto mírně tmavšího pražení je tělo plné a určité hořkosladké tóny (charakteristické 

pro tmavší pražení) začínají být bohaté a znělé. 

Acidita a rozmanitost se rozpustí v celkovém pocitu bohatosti. Na povrchu zrn se vždy objeví určité 

stopy oleje. 

Tento stupeň pražení se dá přirovnat k espresu. 

 

Tmavé - Když je pražení kávy zřetelně tmavé, hořkosladká chuť zcela převažuje. Tělo se začíná 

ztenčovat a veškerá zbývající rozmanitost a acidita se přemění. Příchuť tmavého pražení se 

pohybuje od zakulacené a měkké až po hraničně hořkou. Na povrchu zrn je olej. Tato úroveň 

pražení se dá přirovnat k italské. 

 

Těžké - U velmi tmavě hnědého pražení se tělo nadále ztenčuje spolu s tím, jak se pražením 

vypařuje stále více olejů. Hořká strana „hořkosladké rovnice“ se stává dominantnější a může se 

objevit lehce připálená chuť. Zrna jsou lesklá, olejem a pražení je velmi podobné typu Dark French. 

TYPOLOGIE PRAŽENÍ 

                             Tmavé                                                                          Těžké 

Systém klasifikace zbarvení pražení Agtron (SCAA) klasifikuje úrovně pražení na základě přesného 

strojového snímání barev. Osm referenčních bodů tohoto klasifikačního systému nemá žádné 

názvy, pouze čísla, a porovnávají se s osmi barevnými terči. Porovnáním vzorků upražené kávy     

s barevnými terči se zjistí jejich přibližné číslo na stupnici Agtron. Tyto barevné terče jsou značeny 

od #95 (nejsvětlejší pražení) v intervalu po deseti až po #25 (nejtmavší pražení). 



  Definice 

Acidita 

Při porovnávání acidity se někdy říká, že dochuť se dá nejlépe přirovnat 

k červenému vínu. Všimnete si ostrého pocitu kolem hrany jazyka. Některá zrna 

mají více přirozené kyselosti resp. „vínovitosti“ než jiná. Obvykle platí, že čím je 

pražení tmavší, tím nižší je kyselost.  

Tělo 

Pokud dáváte přednost černé kávě, můžete si ji vychutnat s lehkým nebo 

středním tělem. Pokud do kávy přidáte mléko, tělo se ztenčí. Plné tělo kávy se 

nejlépe charakterizuje těžkost nebo pocitem na jazyku. Při použití přístroje         

i-Roast je pro tělo kávy klíčový druhý stupeň pražení. 

Příchuť 

Popisovat příchuť je při popisu kávy spíše záležitostí preference než definice. 

Nejlepší charakteristiku příchuti dává určitá forma rovnováhy: jde o kombinaci 

acidity, těla a regionálních nuancí. Vše dohromady představuje směs, která vám 

dá komplexní charakteristiku nejlépe chutnajících káv.  

Chuť 

Jako nejsilnější kávy jsou známy French Roast a Fireside Blend (kávy s velkým 

tělem) jako Sumatra nebo Kenya AA. To je to, čemu říkáme „síla“ kávy, což se 

rovněž vztahuje k vyluhování kávy. 

TERMINOLOGIE 

4coffee s.r.o. 
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TIPY PRO PRAŽENÍ 

Přednastavené časy a teploty i-Roast 2: 

 

• Přednastavení 1: (stupeň 1) 232°C / 10:00 min. * 

• Přednastavení 2: (stupeň 1) 235°C / 6:00 min.; (stupeň 2) 204°C / 4:00 min.; (stupeň 3) 224°C / 

1:30 min. 

* Při přednastavení 1 doporučujeme použít pouze 70 - 80 gramů, aby bylo zajištěno rovnoměrné 

upražení**  

 

Zkušenější uživatelé mohou rovněž individuálně měnit nastavení času a teploty pro jednotlivé 

stupně pražení a získat tak zcela personalizovaný pražicí profil. Rozsah nastavení teploty je od 

160°C do 250°C. 

V jakémkoliv stupni pražení můžete nastavit čas pražení od 0 do 15 minut, ale celkový čas všech 

stupňů nemůže přesáhnout 15 minut.  

 

Vzhledem k podnebí, preferencím pražení a typu zrn neexistuje způsob, jak zajistit „dokonalé 

upražení“. Lidé na celém světě mají k dispozici širokou škálu nastavení teplot podle svého přání.  

 

 



Další tipy: 

 

• Upražená zrna si udrží špičkovou příchuť cca 2 týdny. Použitím vakuové nádoby je možné tuto 

dobu prodloužit. Kávu je nutné uchovávat na suchém chladném místě s minimalizovaným 

přístupem světla a vzduchu.  

• Mletá zrna vydrží čerstvá jen 2 dny – vždy se snažte maximálně dodržovat kvalitu skladování     

a nejlépe, pomlít vždy jen takové množství kávy, které bezprostředně spotřebujete. Nižší 

nadmořská výška = vyšší obsah kofeinu. 

 

Kávy Robusta bývají levnější, snáze dostupné, ale s vyšším obsahem kofeinu. Zrna kávy Arabica  

se pěstují zhruba ve výškách od 600 do 2 000 metrů. Tato vyšší nadmořská výška vede k nižšímu 

obsahu kofeinu, protože rostlina již nepotřebuje jeho účinek přírodního pesticidu. Káva Arabica        

je v šálku čistší a jemnější. 
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Váš partner pro kvalitní kávu 

 

TIPY PRO PRAŽENÍ 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Přednastavené teploty a časy pro pražírnu i-Roast 2 jsou v následující tabulce: 

 

Přednastavení 1** Přednastavení 2 

Stupeň 1 232 °C / 10:00 Stupeň 1 235 °C / 6:00 

Stupeň 2 nepoužívá se Stupeň 2 204 °C / 4:00 

Stupeň 3 nepoužívá se Stupeň 3 224 °C / 1:30 

Při každém pražení je nejlepším postupem sledovat průběh stupňů pražení a s výrobkem trochu 

experimentovat, abyste získali co nejlepší výsledek. Pro první seznamování se s pražením doporučujeme 

využívat raději levnější odrůdy káv, pro menší ztráty při případném neúspěchu. Jakmile zpozorujete začátek 

vámi požadovaného stupně upražení, stiskněte tlačítko „cool“, abyste pražení nepřehnali. 

Nezapomeňte, že přístroj i-Roast může spustit chladicí cyklus dvěma způsoby. Buď se cyklus pražení 

dokončí, nebo jej ukončíte a spustíte chlazení přístroje ručně stiskem tlačítka „cool“. Chladicí cyklus nikdy 

nepřerušujte, vždy nechte dokončit celé čtyři minuty chlazení. Nalezení požadovaného dokonalého pražení 

bude vyžadovat trénink, ale jakmile toho dosáhnete, výsledek bude stát za to. 

 

Z bezpečnostních důvodů se přístroj také začne automaticky chladit, je-li pražicí nádoba poněkud mimo 

předpokládanou polohu. Toto opatření slouží k ochraně uživatelů i přístroje. Dále, pokud se přístroj přehřívá v 

důsledku příliš velkého množství zrn, není zajištěno proudění vzduchu nebo dojde k popálení kabelu, přístroj 

se automaticky vypne, aby nedošlo ke spálení. I tyto funkce, jimiž jsou vybaveny všechny pražírny i-Roast, 

slouží k ochraně přístroje a uživatelů.  

 

Níže uvedené stupně by měly poskytnou představu o různých typech pražení. Berte v úvahu, že vlivy 

podnebí, typu zrn, množství zrn, množství slupek, síťového napětí ve vašem bytě, času ukončení pražení atd. 

mohou vést k různým výsledkům. *  
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Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 

Teplota  Čas Teplota  Čas Teplota  Čas 

252 °C 7:00 min. 185 °C 4:00 min. 216 °C 4:00 min. 

238 °C 7:15 min. 191 °C 3:45 min. 224 °C 3:0 min. 

235 °C 7:30 min. 196 °C 3:30 min. 221 °C 3:30 min. 

246 °C 7:00 min. 188 °C 4:00 min. 218 °C 4:00 min. 

235 °C 7:15 min. 199 °C 4:00 min. 221 °C 3:45 min. 

* Výše uvedená přednastavení jsou pro napětí  240 V, pokojovou teplotu cca 21°C, 150 g kávy, 

velikost zelených zrn #16-17. Čím větší jsou zrna, tím menší množství zrn je třeba použít. 

Čím nižší je okolní teplota, tím vyšší by měla být nastavená teplota a tím menší množství zrn. 

Při nastavování výše uvedených teplot a časů vám důrazně doporučujeme vést si osobní deník o 

pražení, obsahující následující informace: 

 

1. Teplota a čas pro všechny tři stupně 

2. Okolní teplota 

3. Typ zrn 

4. Velikost zrn 

5. Stupně a čas pražení u  prvního a druhého prasknutí 

6. Množství slupek 

7. Typ pražení 

8. Výsledky degustace 

 

Pokud chcete zajistit dosažení podobných výsledků a přitom musíte pražit více než 

jednou denně, důrazně doporučujeme mezi jednotlivými praženími počkat alespoň dvě 

hodiny. 

Přejeme vám hodně radosti  

a chuťových zážitků  

při pražení a přípravě vaší kávy. 

 

za společnost 4coffee s.r.o.  

Zdeněk Vantuch 


