
Geef het uw eigen draai

NESPRESSO ATELIER XN890
Espresso cupmachine

XN890810

 

 

 Breng het in vorm, bewerk het, meng het naar wens, al dan niet warm of koud. Met de Nespresso Atelier
espressomachine bent u de vakman van uw eigen koffie- en melkrecepten, van Cappuccino tot Flat White,
inclusief Latte macchiato of zelfs Mokka met stukjes chocolade.

Deze koffiemachine is het ideale startpunt voor het creëren van koffie naar eigen wens, en beschikt over een
technologie die u in staat stelt om elk type melk en plantaardige alternatieven, zoals amandel- of sojadranken, in
uw koffie op te schuimen.... al dit rechtstreeks in uw kopje. Tijdens de zomerdagen kunt u afkoelen met een ijzig
recept op basis van de ijskoude schuim-opties.

Kies voor dat perfect kopje koffie.

 



Andere productfoto's

PRODUCTVOORDELEN

Eén druk op de knop bediening
Al uw koffie- en melkrecepten worden met één druk op de knop klaargezet: Ristretto, Espresso,
Lungo, Latte macchiato, Cappuccino, Ijsfrappé, Mokka, Warm schuim, Koud schuim.

Warme en koude recepten
Geschikt voor zowel warme als koude melkrecepten zoals ijsfrappé.

Automatisch opschuimen
De melkopschuimer van KRUPS schuimt alle melk- en plantaardige alternatieven, zoals
amandel- en sojadranken, automatisch en rechtstreeks in uw kopje.

Hoge druk van 19 bar
Met het Nespresso 19 bar druksysteem wordt de hoogste kwaliteit voor elk kopje koffie
gegarandeerd.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ALGEMEEN
Vermogen 1250-1500 W

Frequentie 50-60 Hz

Manieren van personaliseren Via programmeerbare recepten

Touch bediening Ja

Druk [19]

Aanpassen van de hoeveelheid Ja

Apparaat inschakelen Druk gedurende 1 seconde op een willekeurige knop

Capaciteit waterreservoir [1 L]

Uitneembaar waterreservoir Ja

Detector "leeg waterreservoir" Ja

Opvangbak voor gebruikte capsules Geïntegreerd

Autostop dranktoevoer Ja

Aantal recepten [9]

Melksysteem [Milk frother]

Recepten [Ristretto, Espresso, Lungo, Hot foam, Cold foam, Latte
macchiato, Cappuccino, Iced frappé, Mocha]

TECHNISCH
Aantal kopjes dat tegelijk wordt bereid [1]

ONDERHOUD
Herinnering voor ontkalken Ja

ANDERE
Programmeren van automatische uitschakeling 3 min / 9 min / 3 uur

Uitneembaar opvangbakje Ja

Regelbaar opvangbakje (aantal niveaus) [2]

Automatische uitschakeling (schakelt uit na) 9 min

Kleuren Zwart

[Capsules offered in the machine pack] Ja

Extra meegeleverde accessoires Nespresso View mok (270 ml)

Type stekker EUR

[Plug Color] Zwart

[Plug Shape] [RIGHT ANGLE PLUG]

Land van herkomst France

LOGISTIEKE DATA CMMF 8010000726

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3016661156625
EAN UC :

2 12 4 48
C20 : 900

C40 : 1 920
HQ4 : 1 920

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
434,0 x 119,0 x 279,0 (mm) 450 x 189 x 368 (MM) 388 x 376 x 463 (MM) 1 200 x 800 x 1 986 (MM)

gewicht 3872 (KG) 5,172 (KG) 10,343 (KG) 269,232 (KG)


