
DE’LONGHI KOFFIE 
VOLAUTOMATISCHE ESPRESSOMACHINE    

 De ULTIEME KOFFIE SENSATIE voor de meest aromatische en smaakvolle 
koffie ervaring. Dankzij de Bean Adapt-technologie zijn specifieke maal- en 
zetparameters ingesteld om een perfecte koffie-extractie te garanderen, 
waardoor de koffiearoma’s van JOUW bonen behouden en verhoogd 
worden. 

 
 MELK MET DE PERFECTE STRUCTUUR dankzij het LatteCrema-systeem dat is 

ontworpen om het beste melkschuim te maken dat ooit is geproefd: jouw 
favoriete drankje op basis van melk, eenvoudig bereid met één druk op de 
knop. 

 
 UITGEBREIDE VARIËTEIT AAN AROMATISCHE RECEPTEN. Van de authentieke 

Italiaanse Espresso tot Cappuccino, van Lungo tot een Flat White, de 
PrimaDonna Soul kan met één druk op de knop meerdere recepten bereiden. 
Bovendien beschikt deze volautomaat over speciale functies, zoals: koffiekan, 
ijskoffie en theefunctie. 

 
 GENIET VAN PREMIUM INTERACTIE EN DE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE 

dankzij het 4,3 inch full-touch TFT-kleurendisplay en de Coffee Link-app voor 
maximaal gebruiksgemak en interactie. 
 

 ONTDEK SLIMME oneindigheid in personalisatie, onbeperkt advies en 
suggesties met de Coffee Link-app. 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 Afmetingen (lxbxh)                                            mm 262x485x390mm 

 Gewicht Kg 12,2 

 Vermogen W 1450 

 Netspanning V~Hz 220/240~50/60 

 Pompdruk bar 19 

 Inhoud waterreservoir l 2,2 

 Capaciteit bonenreservoir g 500 

 Inhoud melkreservoir l 0,5 

ECAM 610.55.SB 

ONTDEK DE ZIEL VAN JOUW 
KOFFIEBONEN 

Een koffiedeskundige binnen handbereik 
waarmee je de extractie en het resultaat 

in een kopje kunt optimaliseren met 
slechts een paar tikken in de Coffee Link-

app. 
Transformeert jouw koffie-ervaring in een 

moment van pure kwaliteit en plezier 
ONGEACHT WELKE BOON JE KIEST. 

VARIËTEIT & PRESTATIES IN MELK 
18 recepten met één druk op de knop 

(inclusief de gloednieuwe functie 
Cortado), uniek en aanpasbaar. 

JOUW perfecte cappuccino en alle 
dranken op basis van melk kunnen 

eenvoudig bereid worden met één druk 
op de knop.  

AUTOMATISCH & EENVOUDIG 
Geniet van eenvoudige en 

hoogwaardige interactie dankzij het 
grote TOUCH-DISPLAY met hoge 

resolutie. Dranken worden naar gebruik 
weegegeven op de homepagina, zodat 
je altijd jouw favoriete drankje bij de 

hand hebt. Je kunt elke koffiebereiding 
ook laten bereiden vanuit je Coffee Link-

app. 
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DE’LONGHI KOFFIE 
 COMPACT VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT ECAM 610.55.SB 
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LOGISTIEKE INFORMATIE   

REFERENTIE 

EAN 8004399334861 

SAP 0132217053 

  

VERPAKKING 

Afmetingen (lxbxh) (mm) 527x326x492 

Bruto gewicht (Kg) 14,64 

Netto gewicht (Kg) tbc 

  

OMDOOS 

Afmetingen (lxbxh) (mm) 537x332x501 

Bruto gewicht (Kg) 15,26 

EAN - 

    

AANTALLEN   

Per omdoos  1 

Per pallet 16 
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