
 Urban Smart

 Urban Smart
Geïnspireerd door retromodern design. Met een volledig assortiment
waarmee u uw
favoriete koffie kunt maken, krijgt u van CitiZ de vakkennis van Nespresso
op een leuke en intuïtieve manier voorgeschoteld.
 

NESPRESSO CITIZ & MILK
Citiz&Milk Zilver

XN760B10

 

 

 Nespresso CitiZ&Milk van Krups
CitiZ&Milk – De CitiZ&Milk met zijn retromoderne design en geïntegreerd melkopschuimer, is ontworpen om bij
zowel Nespresso-drinkers als liefhebbers van modern design in de smaak te vallen en combineert de
functionaliteit van zowel retro als modern design. De intuïtieve en gebruiksvriendelijke koffiezet met een
Aeroccino bundelt al de expertise van Nespresso om bij elke koffiedrinker in de smaak te vallen.

Geïnspireerd door retromodern design. Met een volledig assortiment waarmee u uw
favoriete koffie kunt maken, krijgt u van CitiZ de vakkennis van Nespresso op een leuke en intuïtieve manier voorgeschoteld.
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PRODUCT BENEFITS

 2 koffievolumes
2 knoppen met automatische druppelstop
- Espresso (40ml)
- Lungo (110ml)
Beide programma's kunnen worden geprogrammeerd volgens uw smaak
 

Uiterst kwalitatief resultaat
 Een druk van 19 bar waarborgt een espresso-kwaliteit bij elke kop.

 Snelle opwarming
In 25 seconden is Citiz klaar om een espresso
of lungo van topkwaliteit te bereiden

Automatische uitschakeling
 Deze machine is voorzien van een energiezuinige functie. De machine zal automatisch
uitschakelen na 9 minuten (standaard). De timer kan ook op 30 minuten worden ingesteld

 De beste koffie-selectie 
 Slechts 1 tot 2% van de koffiebonen wereldwijd komen in aanmerking voor
selectie bij het samenstellen van Nespresso grand crus.

 

COMMUNICATIE

PRODUCTFOTO'S



verpakkingverpakking



2016-07-26 

PRODUCT FEATURES

ALGEMEEN
Vermogen 1260 W

Druk 19

Frequentie 50-60 Hz

gewicht 4,6 kg

Afmetingen (L x B x H) 37,2x13x27,8 cm

Hoeveelheid aanpassen JA

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

Apparaat inschakelen Druk op koffieknop

Inhoud watertank 1 L

Uitneembaar waterreservoir JA

Opvangbak voor gebruikte capsules Geïntegreerd

Autostop dranktoevoer Ja

Melksysteem Aeroccino

Recepten Espresso, lungo
TECHNISCH

Aantal kopjes dat tegelijk wordt bereid 1
ONDERHOUD
ANDERE

Automatische uitschakeling (schakelt uit na) 9 minuten

Programmeren van automatische uitschakeling Ja (9/30 minuten)

Uitneembaar opvangbakje JA

Regelbaar opvangbakje (aantal niveaus) 2

Kleuren Zilver

Garantie 2 JAAR

[tech.char.country.origin] China

Garantie

Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA CMMF : 8000035712

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 0010942220329
EAN UC : 0010942220329

2 8 5 40
C20 : 600

C40 : 1 260
HQ4 : 1 470

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 372 x 219 x 278 388 x 267 x 343 (MM) 552 x 400 x 364 (MM) 1 200 x 800 x 1 954 (MM)

gewicht 4.056 5,16 (KG) 10,319 (KG) 227,38 (KG)


