
 
Urban smart: Intuïtief en gebruiksvriendelijk apparaat met compact design

Geïnspireerd door retromodern design brengt CitiZ de Nespresso®-expertise op een leuke
en intuïtieve manier.

Expertise en design zijn samengesmolten in de Nespresso® CitiZ espresso-apparaat. Met
2 knoppen (Espresso & Lungo), met automatische druppel-stop, is het apparaat te bedienen
met ultiem gemak. Dankzij de krachtige 19-bar hogedrukpomp en een snel opwarmsysteem
geniet je snel van vele warme dranken met de beste smaken en geuren. Tot slot schakelt
de Nespresso® zich automatisch uit na 9 minuten en kun je het uitneembare
waterreservoir gemakkelijk vullen. Het intuïtieve en gebruiksvriendelijke CitiZ-apparaat
bundelt dus al de expertise van Nespresso® om bij elke koffiedrinker in de smaak te vallen.
 

 

Krups Nespresso® CitiZ XN741B espressomachine - Silver

Urban smart: Intuïtieve en gebruiksvriendelijke koffiezet met
compact design 13 cm (W) x 27,8 cm (H) x 37,2 cm (L) voor
alle koffievoorkeuren
Flexibel: Twee programmeerbare knoppen met automatische
druppelstop voor Espresso en Lungokoffies, afstelbare en
inklapbare lekbak voor recepten in grotere glazen
High-tech: Krachtige pomp van 19 bar en snelle opwarming in
slechts 25 seconden. Gemakkelijke invoer, automatische
perforatie en doorlopen van de capsule
Energiebesparing: Automatische energiebesparingsfunctie
schakelt het apparaat uit na 9 minuten inactiviteit, waardoor
minder energie wordt verbruikt
Eenvoudig te reinigen: afneembaar waterreservoir voor snelle
en eenvoudige reiniging

 

 

NESPRESSO® CitiZ XN741B
CitiZ Espressomachine voor capsules

XN741B10

 Urban Smart  2 koffievolumes Uiterst kwalitatief resultaat  Snelle opwarming

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.
 

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

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

 In 25 seconden is CitiZ klaar
om een espresso of lungo
van topkwaliteit te bereiden.
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Automatische uitschakeling

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

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

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ALGEMEEN
Druk 19 Bar

Apparaat inschakelen Druk op koffieknop

Recepten Espresso en Lungo
TECHNISCH

Aantal kopjes dat tegelijk wordt bereid 1
ANDERE

Automatische uitschakeling (schakelt uit na) 9 min

Programmeren van automatische uitschakeling JA (9 min / 30 min)

Regelbaar opvangbakje (aantal niveaus) 2

Kleur Zilver

Garantie 2 JAAR


