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d Nina møder tradition moderne design. Den bedste kaffeoplevelse takket være det 
kstyrede kaffefilter og iøjenfaldende design.

Autentisk italiensk espresso
• Crema-trykfilter
• 15 bar pumpe
• Kopholder

Enkel og hurtig betjening
• Malet kaffe og Easy Serving Espresso (E.S.E.)
• Pannarello, så du kan skumme mælk, som du vil
• Ergonomisk i den daglige betjening



 15 bar pumpe

Højt tryk sikrer, at hele kaffebønnens aroma altid 
trækkes fuldt ud

Kopholder

Med denne praktiske funktion kan du opbevare dine 
kopper og glas direkte på maskinen - altid inden for 
rækkevidde og opbevaret praktisk uden at optage 
plads.

Ergonomisk i det daglige

Genopfyldning af kaffepulver eller vand, tøming af 
filteret eller drypbakken. Alle beholdere er nemt 
tilængelige, hvilket gør løsningen yderst praktisk.

Malet kaffe og Easy Serving

Du kan vælge imellem malet kaffe og Easy Serving 
Espresso-puder (E.S.E.).

Pannarello

Med pannarello kan du skumme mælken, præcis som 
du foretrækker den. Du skal blot dyppe pannarello i 
mælken, mens du langsomt rører rundt. Skum 
mælken, så længe du vil for at få mere eller mindre 
skum.

Crema-trykfilter

Dette særlige crema-filter garanterer en langvarig, 
delikat crema
Specifikationer
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Funktioner
• Kompatibel med Brita Filter: Valgfri
• Kopholder
• Filterholder: "Crema" under tryk
• Dyse til varmt vand/damp
• Interface: Drejeknap
• Passer til sæt med E.S.E.-puder
• Samtidig brygning

Design
• Farve: Beige og sølvfarve
• Materialer og finish: ABS

Tekniske specifikationer
• Vandkoger materiale: Inox

Tekniske data
• Strøm: 1050 W
• Pumpetryk: 15 bar

Logistiske data
• Palle: Antal stk.: 40
• Pallestørrelse: 80 x 115 x 205 cm
• Pallevægt (EU): 236 kg

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (L x D x H): 27 x 30 x 34 mm
• Vægt: 4,3 kg

Vandtank
• Kapacitet: Vandtank: 1,5 l
•
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