
NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio automatic capsule
koffieapparaat combineert een compact design met een grote
variëteit aan koffies

Met NESCAFÉ® Dolce Gusto® kan je genieten van meer dan 30 premium
koffievariaties.
 

LUMIO KP130
KP130510

 

 

 Compact design ontmoet eindeloze mogelijkheden met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio automatic capsule
koffieapparaat. Op basis van alle technologie, een 1L waterreservoir, en een XL beverage function, Lumio mag dan
wel een compact koffieapparaat zijn, maar het heeft enorm veel te bieden! Lumio is 37cm (H) x 18cm (B) x 22 cm
(D)

 



PRODUCTVOORDELEN

Automatisch Technologie:
Schuif simpelweg je gekozen capsule in en kies de grootte van je drankje met de Play en Select
toepassing om je perfecte koffie te bereiden. Je Lumio koffieapparaat zal automatisch stoppen
op het juiste moment.

Max 15 Streepjes:
Bereid professionele kwaliteitskoffie met een dik fluweelachtig crèmelaagje, dankzij het
hogedruksysteem van de machine (tot 15 bar).

Hermetisch afgesloten capsules:
Met onze hermetisch afgesloten capsules, die de versheid van de koffie behouden, zal je
telkens weer genieten van de rijke aromatische cups.

Hoge Kwaliteit Dranken:
Geniet van meer dan 30 premium koffievariaties. Van intense Espresse en full-bodied Grande,
tot frothy Cappuccino, warme chocolademelk, thees en nog veel meer

Koel en Verwarming Functie:
Je Lumio capsule koffieapparaat is zo veelzijdig dat je ook heerlijke koude dranken met alle
gemak kan klaarmaken.

Eco-modus:
De gebruiksvriendelijke eco-modus voorziet dat je NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio
koffieapparaat zich na 1 minuut vanzelf uitschakelt . Dit apparaat behoort tot de energieklasse
A+.

Exclusieve Easy Clean capsulehouder:
De nieuwe capsulehouder schermt de capsule af van de rest van het apparaat voor een
maximum aan hygiëne en om je apparaat langer te laten meegaan



verpakking

Garantie van 2 jaar
Geniet van gemoedsrust met onze garantie van 2 jaar.

Ontdekkersbox:
Maak nu heerlijke drankjes met de gratis discovery box die bestaat uit zes bijhorende capsules,
deze vind je toegevoegd aan je Lumio capsule koffieapparaat.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ALGEMEEN
Vermogen [1340-1600 W]

Druk [15]

Netspanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Gewicht [2.5 kg]

Afmetingen (L x B x H) [221.3x176x368 cm]

Aanpassen van de hoeveelheid JA

Manieren van personaliseren Via de volume-indicator (NDG 'Play&Select')

LED volume-indicator JA

Warme & koude dranken JA

Capaciteit waterreservoir (ml) [1 L]

Uitneembaar waterreservoir JA

XL-functie (tot 300 ml) JA

Autostop dranktoevoer Ja

Melksysteem Capsule

Recepten [all cold and hot capsules beverages]
TECHNISCH

Uitneembaar opvangbakje JA

Regelbaar opvangbakje (aantal niveaus) [3]

Kleuren [RED]

Garantie [2 years]

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 8000036099

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

EAN ST : 0010942222453
EAN UC :

2 16 5 80
C20 : 1 210
C40 : 2 320
HQ4 : 3 048

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 221.3 x 176 x 368 (mm) 257 x 192 x 389 (MM) 405 x 412 x 275 (MM) 1 200 x 800 x 2 169 (MM)

gewicht 2.5 (kg) 3,475 (KG) 6,95 (KG) 299 (KG)


