
DE’LONGHI KOFFIE 
 

NESPRESSO: POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT 

 

EN750.MB 

Gepatenteerd ‘Rapid Cappuccinosysteem’: het beste melkopschuimsysteem in 

dit segment 

AutoClean toets (op het melkreservoir) voor een automatische reiniging van het 

gepatenteerd automatisch cappuccinosysteem 

Snellere opwarmtijd: 25 sec voor een koffie en 40 sec voor een melkdrank 

Het melkreservoir (0,5L) kan eenvoudig uitgenomen worden voor het bewaren in 

de koelkast  

Elektronische tiptoetsbediening met duidelijke  tekstdisplay 

 6 voorgeprogrammeerde dranken beschikbaar en heet water 

Personaliseer alle dranken door de gewenste hoeveelheid melk en koffie in 

te stellen 

Het apparaat functioneert met het Nespresso capsulesysteem 

Verhoogde koffie-uitloopopening (15cm) 

Pompdruk: 19 bar 

Witte led-verlichting bij het opvangbakje 

Opvangbakje van gebruikte capsules (15 capsules) 

Uitneembaar waterreservoir (1,3L) 

Opbergmogelijkheid voor de stroomkabel onder het apparaat 

Aan/uit knop bovenaan het apparaat om de stroom volledig uit te schakelen 

Automatische uitschakeling in 9 minuten na de laatste koffie  
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LOGISTIEKE GEGEVENS 

EAN-CODE: 8004399327900 

SAP-CODE: 0132192218 

EV: 1 

ST/PALLET: 40 

AUTOCLEAN TOETS TECHNOLOGISCHE INNOVATIE PREMIUM AFWERKING 

Het geïntegreerde AutoClean systeem 

reinigt automatisch het melkreservoir.  

Een extern laboratorium heeft het 

proces en het systeem getest en 

verklaart dat dit voldoet aan de 

Europese normen voor 

Voedselveiligheid. 

Eenvoudig te bedienen dankzij de 

display en touchscreen. De tekstdisplay 

maakt het gemakkelijk om het apparaat 

te bedienen en te programmeren. 

  

Het apparaat heeft een premium uitstraling 

dankzij de afwerking in geborsteld aluminium 

en het door led verlichte capsule 

opvangbakje. Om de gebruiksvriendelijkheid 

te verhogen, is een luikje aan de zijkant 

voorzien om het stoompijpje op te bergen. 

TECHNISCHE GEGEVENS   

Afmetingen (lxbxh) mm 194x274x332 

Gewicht Kg 6,5 

Vermogen W 1400 

Netspanning V~Hz 220/240~50/60 

Inhoud waterreservoir L 1,3 

Inhoud melkreservoir L 0,5 

Pompdruk Bar 19 
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LOGISTIEKE INFORMATIE   

REFERENTIE 

EAN 8004399327900 

SAP 0132192218 

  

VERPAKKING 

Afmetingen (lxbxh) (mm) 300x405x390 

Bruto gewicht (Kg) 7,200 

Netto gewicht (Kg) 5,710 

    

OMDOOS   

Afmetingen (lxbxh) (mm) 300x405x390 

Bruto gewicht (Kg) 7,600 

EAN - 

    

AANTALLEN   

Per omdoos 1 

Per pallet 40 


