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NESPRESSO: POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT

GEPATENTEERD
CAPPUCCINOSYSTEEM

NESPRESSO SYSTEEM

Dankzij het gepatenteerd automatisch
cappuccinosysteem van De’Longhi
maakt
u een heerlijke cappuccino, latte
macchiato of warme melk met slechts
een druk op de knop. Druk op de
AutoCleantoets en het apparaat reinigt
automatisch het cappuccinosysteem.
Na gebruik plaatst u het melkreservoir
in de koelkast.

Een wereldwijd uniek systeem. Elke
afzonderlijke NESPRESSO capsule
bevat precies de juiste hoeveelheid
fijngemalen koffie voor een perfecte
espresso.

LOGISTIEKE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (lxbxh)

mm

167x319x253

Gewicht

Kg

4,5

Vermogen

W

1300

V~Hz

220/240~50/60

bar

19

Netspanning
Pompdruk

KOFFIE

 Gepatenteerd Cappuccinosysteem: plaats het kopje onder de uitloopopening en druk op
de cappuccino/latte macchiato knop. Dit is alles voor een perfecte cappuccino of latte
macchiato!
 Snellere opwarmtijd, het apparaat is klaar voor gebruik na ongeveer 40 seconden
 Het melkreservoir (0,35 l) met melkschuimregelaar kan eenvoudig uitgenomen worden
voor het bewaren in de koelkast
 Eenvoudige bediening: verlichte bedieningsknoppen bieden u de keuze uit cappuccino,
latte macchiato, espresso, lungo of warme melk
 Personaliseer uw favoriete dranken door de gewenste hoeveelheid melk en koffie in te
stellen
 Lekbakje kan in het apparaat geschoven worden. Zo is het ook mogelijk om een glas voor
latte macchiato te gebruiken
 Pompdruk: 19 bar
 Thermoblock verwarmingssysteem
 Automatische uitworp van gebruikte capsules in het opvangbakje
 Opvangbakje voor gebruikte capsules (vol na 10 capsules)
 Uitneembaar waterreservoir (0,9 l)
 Opbergmogelijkheid voor de stroomkabel onder het apparaat
 Opslagruimte voor het ontkalkingspijpje
 Automatische uitschakeling: programmeerbaar na 9 min, 30 min of 8 u
 Energieklasse A
 Welkomstpakket

EAN-CODE: 8004399328372
SAP-CODE: 0132193113
EV: 2
ST/PALLET: 40
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VERPAKKING
Afmetingen (lxbxh) (mm)

8004399328372
0132193113

395x247x325

Bruto gewicht (Kg)

6,086

Netto gewicht (Kg)

4,525

OMDOOS
Afmetingen (lxbxh) (mm)
Bruto gewicht (Kg)
EAN

513x405x347
13,075
28004399325504

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

2
40
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EAN
SAP
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