Nespresso Vertuo Plus XN903N koffiecupmachine
Vertuo Plus koffiecupmachine Mat zwart
XN903NNL

Nespresso Vertuo Plus, Modern, tot in het uiterste ...
Ontdek nu de Nespresso Vertuo Plus en geniet dagelijks van perfecte koffie, dankzij de nieuwe technologie! Met
deze moderne koffiecupmachine zet je voortaan nóg grotere koppen koffie in vijf formaten, van Espresso tot Alto.
De Vertuo Plus koffiemachine biedt de authentieke Nespresso koffie-ervaring die je mag verwachten, maar dan
met een nieuw koffiezetsysteem: Centrifusie-technologie. De vernieuwde Nespresso cups beschikken over een
unieke barcode die door de machine gelezen wordt. Dankzij de barcode zet de Vertuo Plus het koffierecept op
perfecte wijzen met de exacte waterhoeveelheid, juiste temperatuur en rotatiesnelheid, waardoor de koffie vol van
smaak is, met heerlijke aroma's en een romige cremalaag die je gewend bent van Nespresso. Vertuo Plus is
gemakkelijk te bedienen. Met het fraaie en compacte design én door het draaibare waterreservoir past de
VertuoPlus in iedere keuken of woonkamer. Welkom in een nieuwe wereld van heerlijke koffie.
Modern, tot in het uiterste ...

PRODUCTVOORDELEN
Gemak: één machine voor 5 heerlijke dranken
Meerdere kopformaten van Alto (414 ml), koffie (230 ml), Gran Lungo (150 ml), dubbele
espresso (80 ml) tot Espresso (40 ml)

Veelzijdige cupmaten voor een kleine, medium of grote kop koffie.
3 verschillende capsulegroottes

Altijd perfecte resultaten uit een cup
Nieuwe CENTRIFUSIE ™ -technologie, Roterende cups voor het perfect zetten van Alto, koffie,
Gran Lungo en Espresso.

Blend specifiek gezette koffie
Barcode-leestechnologie voor prefecte, blend specifiek gezette koffie.

Gemak met veel mogelijkheden
Snelle opwarming: 15-20 seconden / Eenvoudige en handige bediening met 1 knop /
Automatische capsule-uitwerping / Verstelbare bekerhouder.

Energiezuinig
Na 9 minuten inactiviteit schakelt de koffiemachine automatische uit.

PRODUCTFOTO'S
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN
ALGEMEEN
Vermogen
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Druk
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Apparaat inschakelen

[On/Off buton]

Inhoud watertank

[1.2] L

Aantal recepten

[5]

Recepten

[40ml for Espresso 80 ml for Double Espresso 150ml for Gran
Lungo 230ml for Mug 414ml for Alto]

TECHNISCH
Aantal kopjes dat tegelijk wordt bereid

[1]

ANDERE
Programmeren van automatische uitschakeling

[No]

Regelbaar opvangbakje (aantal niveaus)

[4]

Automatische uitschakeling (schakelt uit na)

[9 minutes of non-use]

Kleur

[Mat Black]

Land van herkomst

Ukraine

LOGISTIEKE DATA

CMMF : 9100041627

EAN CODE

Omdoos

PCS / LAGEN

LAGEN / PALLET

PCS / PALLET

PCS / CONTAINER

EAN ST : 0010942225362
EAN UC :

2

8

4

32

C20 : 620
C40 : 1 260
HQ4 : 1 512

Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)
gewicht

UITGEPAKT PRODUCT
335 x 232 x 325
4.58 (KG)

VERPAKT PRODUCT
375 x 277 x 382 (MM)
5,34 (KG)

STANDAARD PAKKET
565 x 387 x 407 (MM)
10,68 (KG)

PALLET
1 200 x 800 x 1 762 (MM)
191,88 (KG)
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