
Automatický kapslový kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto®
Lumio je kombinací minimalistického designu a maximálního
výběru nápojů.
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 Automatický kapslový kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio je kombinací minimalistického designu a
maximálního výběru nápojů. Rozměry tohoto kávovaru jsou: šířka 18 × výška 37 × hloubka 22 cm a kávovar
disponuje nádržkou na vodu o objemu 1,0 l. Díky profesionálnímu tlaku kávovaru (až 15 barů) připravíte kávu
kavárenské kvality s hustou sametovou cremou. S našimi hermeticky uzavřenými kapslemi, které uchovávají kávu
čerstvou, si vychutnáte šálky s bohatým aroma, kdykoliv budete chtít. Jednoduše vložte kapsli, nastavte velikost
svého nápoje pomocí dotykového tlačítka a jděte na věc! Připravte si během chvilky jeden z více než 30 nápojů –
od espressa přes lungo, cappuccino, latte macchiato, horkou čokoládu, čaj až po studené nápoje.

 



VÝHODY PRODUKTU

S kávovarem NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio si můžete vychutnat více než 30 druhů nápojů.
Přesně tak, jak je máte rádi; malé, velké, bez mléka, ale i s mlékem. Dopřejte si například
Ristretto plné chuti, silné Espresso, aromatické Lungo a výrazné Grande, dále napěněné
Cappuccino a jemné Latte Macchiato nebo třeba i horkou čokoládu, čaje a chlazené nápoje.

Automatické zastavení proudu vody
Jednoduše vložte vámi vybranou kapsli a pouhým dotykem připravte váš skvělý nápoj. Váš
kávovar Lumio se automatický zastaví v ten správný moment.

Profesionální tlak až 15 barů
Díky profesionálnímu tlaku kávovaru (až 15 barů) připravíte kávu vysoké kvality s hustou
sametovou cremou.

Hermeticky uzavřené kapsle
S našimi hermeticky uzavřenymi kapslemi, ktere uchovavaji kavu čerstvou, si vychutnate šalky
s bohatym aroma, kdykoliv budete chtit.

Bohatá nabídka nápojů
S NESCAFÉ® Dolce Gusto® si můžete vychutnat více než 30 druhů nápojů. Ochutnejte bohaté
ristretto, intenzivní espresso, aromatické lungo, krémové cappuccino, horkou čokoládu, čaj a
mnoho dalšího.

Teplé a studené nápoje
Kapslový systém NESCAFÉ® Dolce Gusto® je jediný na trhu, který dokáže připravit teplé i
studené nápoje.

Energeticky úsporný režim
Praktický energeticky úsporný režim automaticky vypne váš kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto®
Lumio po 1 minutě nečinnosti, což přístroj řadí do kategorie energetické spotřeby A.
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Další obrázky produktu

Dvouletá záruka
Bezstarostné používání díky dvouleté záruce.

Startovací balíček na uvítanou
Lahodné nápoje si můžete vychutnat ihned po zakoupení kávovaru, díky startovacímu balíčku s
6 vybranými kapslemi, který je součástí každého balení kávovaru.

Inovativní držák na kapsle pro snadné čištění
Jednoduše omyvatelný držák na kapsle vám pomůže udržovat kávovar stále čistý a navíc
prodlouží životnost vašeho kávovaru.

Opravitelný výrobek - 10 let
• Určeno pro snadnou opravu • Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let + • 6 500
servisních středisek na celém světě

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

GLOBÁLNÍ
Příkon 1460 W

Tlak 15

Voltáž 220-240 V

Frekvence 50-60 Hz

Hmotnost 2.5 kg

Velikost produktu (d x š x v) 221.3x176x368 cm

Individuální nastavení množství ANO

Způsob vlastních úprav Prostřednictvím ukazatele objemu (NDG 'Play&Select')

LED ukazatel objemu ANO

Teplé a studené nápoje ANO

Objem zásobníku na vodu 1 L

Odnímatelná nádržka na vodu ANO

Funkce XL (až 300 ml) ANO

Automatické zastavení přípravy nápoje Ano

Systém pěnění mléka Kapsle

Recepty všechny studené a teplé kapslové nápoje
[TECHNICAL]

Vyjímatelný odkapávač ANO

Nastavitelný odkapávač (počet úrovní) 3

Barvy Červený

Záruka 2

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000036102

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 0010942222484
EAN UC :

2 16 5 80
C20 : 1 210
C40 : 2 540
HQ4 : 3 048

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 221.3 x 176 x 368 (mm) 257 x 192 x 389 (MM) 400 x 269 x 407 (MM) 1 200 x 800 x 2 169 (MM)

Hmotnost 2.5 (kg) 3,44 (KG) 6,88 (KG) 296,2 (KG)


