
Het 1ste 'connected' koffieapparaat van Nespressie met melk-functie 

Het aparaat voor de perfecte espresso kofiie dat bovendien uw intelligente koffieassistent 

wordt…

Het 1ste 'connected' Nespresso apparaat - Koffie & melk

Connected

Energiebesparing 

De applicatie om...

uw voorraad koffiecapsules te beheren, om nooit meer ineens zonder te zitten,

uw eerste kopje koffie te programmeren, om de dag goed te beginnen,

gewaarschuwd te worden als het waterreservoir leeg of  het opvangbakje vol is,

uw apparaat optimaal te onderhouden (instelling waterhardheid / kalkwaarschuwing),

uw apparaat op afstand aan te zetten,

heel eenvoudig lid te worden van de Club.

Intelligent

Automatisch uitwerpen van de gebruikte koffiecapsule,

controlelampje onderhoud (oranje lampje aan de achterkant),

waarschuwing voorraad capsules (backlit Nespresso logo),

3 instelbare kopgroottes (ristretto, espresso en lungo).

Cappuccino & Cafe latte

Ingebouwde aeroccino om onmiddellijk koffie met warme of koude melk  te bereiden: 

- Warm of koud melkschuim  

- Warme melk

- Keramiek voor extra eenvoudig onderhoud

Automatische uitschakeling in stand-by,

instelbaar van 9 tot 30 minuten na het laatste gebruik. 
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Applicatie 

Beheer voorraad capsules

Waarschuwing onderhoud

Instelling waterhardheid

Programmering koffie

Afstandsbediening

Aanmelding bij Nespresso Club

Automatisch uitwerpen van capsules

Controlelampje onderhoud

Hongarije

Code EAN verpakking/stuk

Ref. 11 376B Silver EAN 3 519280 018874

NESPRESSO  Prodigio & Milk - M 135

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Nespresso systeem

Land van herkomst

Backlit Nespresso logo = voorraad capsules op (als het apparaat 'connected' is)

Backlit toetsen

Regelbare kabellengte

1260 W Vermogen 

Energiebesparing 
Automatische uitschakeling in stand-by 

Instelbaar van 9 tot 30 minuten na het laatste gebruik 

Colli

Afm. product (HxBxD)                

Afm. verpakking (HxBxD)                

Gewicht van het product

Overige informatie

Capsule-opvangbakje Verwijderbaar opvangbakje voor gebruikte capsules

Hoge druk 19 bar 

Opwarmsnelheid 25 seconden 

Connectiviteit
Bluetooth LE 

iPhone 4S < / iPad 3de generatie / Androïd 4.3 < 

Meerdere apparaten mogelijk voor 1 koffieapparaat

De koffiecapsule wordt 10 seconden na de uitstroomstop automatisch uitgeworpen:

preventief onderhoud

2

255 x 218 x 374 mm 

270 x 318 x 373 mm (à confirmer)

3,6 kg 

Apparaat bestemd voor gebruik met Nespresso koffiecapsules 

(uitsluitend verkrijgbaar via de Nespresso Club)

Kalkwaarschuwing

Opklapbaar / stand mok 

Oranje controlelampje aan de achterkant van het apparaat, gaat aan als:

het waterreservoir leeg is en/of het opvangbakje vol is

Verwarmingselement Thermobloc 

Machineapplicaties geïntegreerd in de Nespresso-applicatie

Funties:

Kalkwaarschuwing afhankelijk van de ingestelde waterhardheid (geleverd met test 

waterhardheid)

Ontkalkingsprogramma (ong. 15 min.)

Waterreservoir
0,8 liter, verwijderbaar 

Multopositie: verschillende standen mogelijk 

Ingebouwde aeroccino  

Ingebouwde aeroccino om onmiddellijk koffie met warme of koude melk te bereiden: 

- Warm melkschuim

- Koud melkschuim 

- Warme melk 

- Keramiek voor een langere levensduur en extra eenvoudig onderhoud 

Kopjesrooster 

Geleverd met 16 capsules 

Pomp 


