
DE’LONGHI KOFFIE 
 VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT    

 3,5” TFT touchscreen kleurenscherm voor een eenvoudige bediening. 
 Dankzij het “Smart one touch” is het apparaat zo geprogrammeerd dat het 

uw meest geselecteerde dranken registreert en deze automatisch als eerste 
op de startpagina vermeldt  

 Drie gebruikersprofielen voor het opslaan van gepersonaliseerde dranken. 
 Het LatteCrema Systeem maakt de heerlijkste melkbereidingen met de 

perfecte melkschuimlaag op de juiste temperatuur waarvan u tot de 
laatste druppel geniet. 

 Real AutoClean toets voor het  reinigen van het melkreservoir, 
zodat het na gebruik makkelijk in de koelkast geplaatst kan 
worden. 

 Koffiepot recept voor de bereiding van filterkoffie (koffiepot 
inbegrepen in doos). 

 “MY" -functie, voor het personaliseren van elke drank: aroma- en 
koffie- / melkhoeveelheid, om te genieten van dranken die perfect 
bij uw smaak passen.  

 Uitneembare zetgroep voor een eenvoudige reiniging. 
 Uitneembaar zamak lekbakje, eenvoudig uit elkaar te halen en 

vaatwasbestendig. 
 Bonenreservoir van 250g  

TECHNICAL DATA 

Afmetingen (lxbxh) mm 281x425x400 

Gewicht Kg 11,9 

Vermogen W 1450 

Netspanning V~Hz 220/240~50/6 

Inhoud waterreservoir l 1,4 

Hoeveelheid koffiebonen g 250 

Inhoud melkreservoir  l 0,6 

Verstelbare koffie-uitloop mm 84-135 

Energiespaarstand   Beter dan A 

LOGISTIEKE GEGEVENS 

EAN-CODE:8004399334786 

SAP-CODE:0132217048 

EV: 1 

ST/PALLET: 16 
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LATTECREMA SYSTEEM 
Het LatteCrema Systeem maakt de 
heerlijkste melkbereidingen met de 
perfecte melkschuimlaag op de 
juiste temperatuur waarvan u tot de 
laatste druppel geniet. 

EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN 
o Automatische reiniging van het 
melkreservoir om eenvoudig 
melkresten te verwijderen 
o Het anti-kras lekbakje kan 
volledig uit elkaar gehaald worden 
en is vaatwasbestendig. 
o Toegang via het deurtje aan de 
voorkant voor onderhoud. 

GROTE VARIËTEIT RECEPTEN   
Van de perfecte espresso tot het 
perfecte melkschuim, het is mogelijk 
om te experimenteren en nieuwe 
smaken en verschillende recepten te 
ontdekken. Laat je verrassen door 
de oneindige verscheidenheid aan 
drankjes   

3,5” TFT TOUCH KLEURENSCHERM 
Ontdek het intuïtieve 3,5 "fulltouch 
TFT-scherm met" Smart One Touch 
"-technologie: de meest gebruikte 
dranken zijn steeds beschikbaar op 
de startpagina   
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DE’LONGHI KOFFIE 
 VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT    

LOGISTIEKE INFORMATIE   

REFERENTIE 

EAN 8004399334786 

SAP 0132217048 

  

VERPAKKING 

Afmetingen (lxbxh) (mm) 580x350x500 

Bruto gewicht (Kg) 15,99 

Netto gewicht (Kg) 12,74 

  

OMDOOS 

Afmetingen (lxbxh) (mm) 590x360x510 

Bruto gewicht (Kg) 16,695 

EAN 

    

AANTALLEN   

Per omdoos  1 

Per pallet 16 
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