
NIEUW MELK RECEPT GEPATENTEERD CAPPUCCINO 

SYSTEEM 

AUTO-OFF FUNCTIE 

Milkylatte, een nieuw trendy melk 

bereiding eenvoudig te selecteren dankzij 

de elegante tiptoets bediening. 

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 

9 minuten na het laatste gebruik schakelt 

het apparaat zich automatisch uit. 

TECHNISCHE GEGEVENS   

Afmetingen (lxbxh) mm 320x173x258 

Gewicht Kg 4,5 

Vermogen W 1400 

Netspanning V~Hz 220/240~50/60 

Inhoud waterreservoir L 0,9 

Inhoud melkreservoir L 0,35 

Pompdruk Bar 19 

LOGISTIEKE GEGEVENS 

EAN-CODE: 8004399332591 

SAP-CODE: 0132193302 

EV: 2 

ST/PALLET: 48 

DE’LONGHI KOFFIE 
 NESPRESSO: POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT EN560.W 

 Gepatenteerd “Automatisch Cappuccinosysteem”: voor de perfecte 

bereiding van een cappuccino of latte machiatto 

 Snelle opwarmtijd: 25 seconden 

 6 voorgeprogrammeerde dranken : Espresso, Long, Milkylatte, 

Cappuccino en Latte macchiato en warme melk met één druk op 

de knop. 

 Nieuw Milkylatte recept: een espresso met 120 ml gestoomde melk 

en een zachte schuimlaag daarbovenop. 

 2 controlelampjes: één voor ontkalking en één voor het reinigen 

van het cappuccino systeem. 

 Het melkreservoir (0,35 l) kan eenvoudig verwijderd worden zodat 

het na gebruik in de koelkast kan geplaats worden.  

 Personaliseer alle dranken door de gewenste hoeveelheid melk en 

koffie in te stellen.  

 Uitschuifbare kopjeshouder voor het gebruik van kleine of grotere 

kopjes. 

 Pompdruk: 19 bar. 

 Thermoblock systeem. 

 Opvangbakje voor gebruikte capsules (10 capsules). 

 Uitneembaar waterreservoir (0,9L). 

 Opbergmogelijkheid voor de stroomkabel onder het apparaat 

 Opbergmogelijkheid voor stoompijpje 

 Automatische uitschakeling na 9 minuten na de laatste koffie. 

Instelbaar op 9min, 30 min of 8 uur. 

 Energielabel A  



DE’LONGHI KOFFIE 
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LOGISTIEKE INFORMATIE   

REFERENTIE 

EAN 8004399332591 

SAP 0132193302 

  

VERPAKKING 

Afmetingen (lxbxh) (mm) 260x390x370 

Bruto gewicht (Kg) 6 

Netto gewicht (Kg) 4,778 

  

OMDOOS 

Afmetingen (lxbxh) (mm) 555x403x330 

Bruto gewicht (Kg) 12,55 

EAN 8004399332591 

  

AANTALLEN 

Per omdoos 2 

Per pallet 48 


