
Odborná znalost Nespressa přináší potěšení bez kompromisů

Nový ultra-kompaktní přístroj: odborná znalost Nespressa přináší potěšení
bez kompromisů.  
Nespresso vás zve k dokonalému zážitku z espressa a lunga s novou
generací ultra-kompaktního přístroje, který nabízí nejvyšší kvalitu přípravy
kávy, intuitivní obsluhu a moderní design. Nový přístroj je menší než všichni
jeho předchůdci.  
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VÝHODY PRODUKTU

Ultra-kompaktnost
Přístroj s velmi malou uhlíkovou stopou (D 33 x Š 8,4 x V 20,4 cm), snadno umístitelný a
přenosný v kuchyni/domě

2 volby kávy: Espresso a Lungo
2 tlačítka s automatickým zastavením přípravy kávy – Espresso (40 ml) – Lungo (110 ml). Obě
volby jsou rovněž programovatelné podle vaší chuti

Vysoce kvalitní výsledek
Tlak 19 barů zajistí kvalitu espressa v každém šálku.

Rychlé nahřátí
Za 25 sekund je přístroj připraven k výrobě vysocekvalitního espressa a lunga

Automatické vypnutí
Tento přístroj je vybaven funkcí úspory energie. Režim nízké spotřeby energie po 3 minutách,
přístroj se automaticky vypne po 9 minutách (implicitní nastavení). Časovač lze rovněž nastavit
na 30 minut.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

GLOBÁLNÍ
Příkon [1200-1310 W]

Tlak [19]

Frekvence 50-60 Hz

Hmotnost [2,3 kg]

Velikost produktu (d x š x v) [8,4x20,4x33 cm]

Individuální nastavení množství ANO

Způsob vlastních úprav Ruční zastavení

Aktivace zařízení [Press Espresso or Lungo Button]

Objem zásobníku na vodu [0,6 L]

Odnímatelná nádržka na vodu ANO

Nádoba na použité kapsle Vloženo

Automatické zastavení přípravy nápoje Ano

Počet receptů [2]

Recepty [Espresso Lungo]
[TECHNICAL]

Počet současně připravovaných šálků [1]
ÚDRŽBA
[OTHERS]

Automatické vypnutí (vypne se za) [9 or 30 minutes]

Programovatelné automatické zapnutí [9 or 30 minutes]

Vyjímatelný odkapávač ANO

Nastavitelný odkapávač (počet úrovní) [2]

Barvy [White]

Záruka [2 years]

[tech.char.country.origin] Hungary

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000035951

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 0010942221722
EAN UC : 0010942221722

2 16 6 96
C20 : 1 638
C40 : 3 402
HQ4 : 3 888

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 385 x 140 x 315 (MM) 395 x 290 x 325 (MM) 1 200 x 800 x 2 084 (MM)

Hmotnost 2,986 (KG) 5,972 (KG) 307,656 (KG)


