
De expertise van Nespresso: ervaar het genot van een
espresso van topkwaliteit

ULTRACOMPACT DESIGN VOOR OPTIMAAL GEMAK
Een nieuwe generatie ultracompacte Nespresso-machines: kleiner dan ooit
voor meer gemak, met een gebruiksvriendelijke bediening en een opvallend
modern design.

Nespresso Essenza Mini
XN110810

 

 

 Met deze nieuwe ultra-compacte Krups Nespressomachine nodigt Nespresso je uit voor een perfecte espresso-
en lungo-ervaring. Een nieuwe generatie zeer compacte machines met een zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig en
modern design. De nieuwe machines zijn kleiner dan ooit en verkrijgbaar in drie verschillende kleuren die perfect
in jouw interieur en ruimte passen.

 



verpakking

PRODUCTVOORDELEN

SLANK, MODERN EN ULTRACOMPACT DESIGN
Met zijn stijlvolle, moderne design past deze ultracompacte machine (L33 x B8,4 x H20,4 cm)
perfect in elke keuken.

Perfecte espresso en lungo, afgestemd op jouw smaak
Met de twee knoppen kies je voor een robuuste, verkwikkende espresso (40 ml) of een hete,
intense lungo (110 ml). Je kunt de doorlooptijd aanpassen aan je smaak.

ESPRESSO VAN TOPKWALITEIT
De druk van 19 bar zorgt voor uitmuntende kwaliteit, elk kopje weer.

SNELLE OPWARMTIJD OM DIRECT TE GENIETEN VAN JE KOFFIE
Binnen 25 seconden is de machine warm en klaar voor gebruik.

EENVOUDIG ENERGIE BESPAREN DANKZIJ GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE
Binnen 25 seconden is de machine warm en klaar voor gebruik.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ALGEMEEN
Vermogen [1200-1310 W]

Druk [19]

Frequentie 50-60 Hz

Gewicht [2,3 kg]

Afmetingen (L x B x H) [8,4x20,4x33 cm]

Aanpassen van de hoeveelheid JA

Manieren van personaliseren [Manual stop]

Apparaat inschakelen [Press Espresso or Lungo Button]

Capaciteit waterreservoir (ml) [0,6 L]

Uitneembaar waterreservoir JA

Opvangbak voor gebruikte capsules Geïntegreerd

Autostop dranktoevoer Ja

Aantal recepten [2]

Recepten [Espresso Lungo]
TECHNISCH

Aantal kopjes dat tegelijk wordt bereid [1]
ANDERE

Automatische uitschakeling (schakelt uit na) [9 or 30 minutes]

Programmeren van automatische uitschakeling [9 or 30 minutes]

Uitneembaar opvangbakje JA

Regelbaar opvangbakje (aantal niveaus) [2]

Kleuren [Piano Black]

Garantie [2 years]

Land van herkomst Hungary

LOGISTIEKE DATA CMMF 8000035950

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

EAN ST : 0010942221715
EAN UC : 0010942221715

2 16 6 96
C20 : 1 638
C40 : 3 402
HQ4 : 3 888

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 84 x 204 x 330 (mm) 385 x 140 x 315 (MM) 395 x 290 x 325 (MM) 1 200 x 800 x 2 084 (MM)

gewicht 2.3 (kg) 2,986 (KG) 5,972 (KG) 307,656 (KG)


