
Nespresso Vertuo Plus GCB2
Kaffemaskin Svart
Nespresso introducerar den nya VertuoPlus 
kaffemaskinen med den högteknologiska 
Centrifusion™-teknologin som ger ett perfekt resultat 
varje gång med en tjock och fyllig crema. Kapslarna till 
Nesoresso Vertuo kaffemaskiner är utrustad med en 
sträckkod som kaffemaskinen läser av för att sedan ge 
en perfekt doserad kaffe, från Espresso (40ml) till en 
stor kopp kaffe som sträcker sig ända upp till Alto som 
ger dig 414ml. Du behöver bara stoppa i en kapsel och 
stänga luckan. Nespresso VertuoPlus kan ersätta det 
tradtionella filterkaffet och samtigit brygga en utmärkt 
Espresso. Till varje ny Nespresso Vertoline kaffemaskin 
så ingår ett startpaket med kapslar från Nespresso som 
ger dig en chans att hitta din framtida favorit. Registrera 
din maskin hos Nespresso och bli en del av Nespresso 
& U för service och förmåner.

Stor koppvariation
Perfekt resultat varje gång
Användarvänlig och flexibel
Kapslar från Nespresso
ingår

Fem koppstorlekar
Nespresso Vertuo kaffemaskin ger dig fem olika
kaffestorleker, från Alto (414ml) via Mug (230ml), Gran
Lungo (150 ml), Double Espresso (80ml) till en
klassisk Espresso (40ml). Varje kapsel har en unik
streckod som maskinen läser för att ge en perfekt
storlek varje gång med bara en knapptryckning. Varje
kapsel innehåller det mest högkvalitativa kaffet
förslutet i portionsförpackning för optimal förskhet.

Centrifusion™ extraktionsteknologi
Vertuo kaffemaskiner har en ny patenterad teknologi
som är utvecklad av Nespresso och kallas för
Centrifusion™. Du behöver bara sätta i en kapsel,
stänga locket och trycka på kanppen. Kapslen roterar
med 7000 varv per minut och blandar kaffet med
vattnet, resultatet är en tjock och fyllig crema för att du
ska få uppleva färskt bryggt kaffe eller en autentisk
Espresso.

Automatisk teknologi
Nespresso Vertuo är utrustad med en teknologi som
känner igen varje kapsel för att ge ett perfekt resultat
varje gång. Maskinen känner av kapselns sträckkod
som doserar rätt mängd kaffe varje gång, du behöver
bara trycka på en knapp för samtliga fem storlekar.
Storlekarna är programmerbara om du själv önskar
ställa om mängden.



Enkel bryggning med en knapp
Brygg en perfekt doserad kaffe eller espresso med
bara en knapptryckning. Kapseln släpps automatiskt
ned i kapseluppsamlingen efter bryggning. För att
passa med den stora stroleksvariation (40ml till 414
ml) så har maskinen en omställningsbar droppbricka.

Den bästa kaffekvaliteten
Nespresso följer rigorösa rutiner i urvalet av kaffe för
bästa resultat. Kaffet är hermetiskt förslutet i en
återvinningsbar kapsel som gör att varje kopp kaffe är
så färskt som det kan bli för den bästa smaken. De
fem olika kaffestorlekerna gör att du har en storlek för
dagens alla kaffestunder. Från morgonkaffe till
espresson efter maten.

Startpaket med kapslar från Nespresso
Till varje maskin så ingår ett välkomstpaket med 14
styckan kapslar till din vertuo-maskin. Urvalet består av
kaffesorter med en unik karrakär för att du enkelt ska
hitta din framtida favorit. Beställ dina kaplsar från
Nespresso.com, Nespressos mobila applikation, via
telefon eller i en av våra Nespresso Boutiques.

Coffee
Nespressos kaffesortiment är omsorgsfullt utvecklat av våra
kaffespecialister, precis som våra espressomaskiner. De 24 olika
kaffeblandningarna i sortimentet har alla en unik karaktär och
smakprofil och är uppdelad i tre olika gourmet aromatiska familjer:
intensiva, balanserad och fruktiga. Kaffeblandningarna är resultatet
utav lång forskning kring vilka kaffebönor och rostningar som ger de
bästa smakupplevelserna och mest unika kombinationerna.
Nespresso väljer noggrannt ut kaffebönorna. Det första vi letar efter är
det ideala ursprunget, det vill säga området, klimatet och jorden där
kaffet växer eftersom det har en enorm inverkan på kaffets smak och
karaktär. Lungo eller Espresso? Lungo är en större kopp kaffe, 110
ml, som du kan avnjuta under en längre tid. Espresso är en
koncentrerad och smakrik upplevelse i ett mindre format, 40 ml.
Nespresso erbjuder även flera olika kollektioner med accessoarer för
att ge dig den ultimata kaffeupplevelsen. Du kan beställa dina
kaffekapslar på Nespresso.com, via Nespresso App, i våra
Nespresso Boutiques eller via telefonummer 0200 456 600 dygnet
runt, här kan du också få mer information om våra
espressomaskiner. Du kan välja att hämta dina kaffekapslar i någon
av våra Nespresso Boutiques, eller få dina Nespresso kapslar
leverarde till ditt närmaste postombud inom två arbetsdagar.
https://www.nespresso.com/se/se/formaner#!/fri-frakt

Nespresso & You (Nespresso Club)
Som medlem i Nespresso&You får du möjlighet att ta del exklusiva
förmåner, erbjudanden och kaffeinspiration, som är skräddarsydda
för att berika hela din kaffeupplevelse varje dag. Som aktiv medlem
hos Nespresso får du fem års garanti på din espressomaskin. Du
har tillgång till vår kundtjänst som har öppet dygnet runt, 7 dagar i
veckan, alla dagar på året. Dina Nespresso förmåner inkluderar ett
kostnadsfritt avkalkningskit, rabatt på espressomaskiner och
accessoarer och förtur på exklusiva kaffelanseingar. Du har alltid fri
frakt när du beställer minst 150 kaffekapslar. Gör dig redo för en
belönande kaffeupplevelse.
https://www.nespresso.com/se/se/formaner



Creating Shared Value
Nespresso Återvinning och Hållbarhet. Efter att du avnjutit dina
favoritkapslar så kan du återvinna dina kapslar hos din närmaste
återvinningsstation för metallförpackningar eller i din Nespresso
Boutique. Kaffekapslarna kan återvinnas precis som de är med
kaffesumpen kvar. Genom att återvinna dina använda kaffekapslar
hjälper du till att säkerställa vårt åtagande om hållbarhet i hela
kaffekedjan. Aluminiumkapslarna i Sverige är 100% återvinningsbara.
www.nespresso.com/se/se/our-choices Visionen av The Positive
Cup är att skapa en kopp kaffe som har en positiv inverkan på
världen. Att värna om den biologiska mångfalden, naturen och
kaffeodlarnas ekonomiska trygghet är otroligt viktigt. Därför arbetar
Nespresso med ett utvecklat hållbarhetsprogram genom hela
produktionskedjan, från böna till kopp. För mer information kring
Nespressos utvecklade hållbarhetsprogram eller kaffekapsler
återvinning så kan du besöka www.nespresso.com . År 2003
skapades Nespressos AAA Quality Program i samarbete med
Rainforest Alliance. Detta skräddarsydda kaffeprogram försäkrar oss
om att alltid kunna erbjuda den högsta kaffekvalitén på vårt kaffe och
samtidigt stödja en hållbar försörjning för våra bönder, deras familjer,
samhällen och även skydda miljön.



Nespresso
Vertuo Plus

GCB2
Kaffemaskin

Svart

Nespresso
Lattissima Pro

F456,
7640156776270,

kaffemaskin
Silver

Nespresso
Creatista Plus

J520,
7640156776256,

Kaffemaskin
Rostfritt Stål

Nespresso
Lattissima

Touch F511,
7630030318771,
Kaffemaskin Vit

Lattissima One,
Silky White,

F111-EU-WH-DL

Pumptryck 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Avkänning av tom
vattentank

✖ ✔ ✖ ✖

Snabb 25 s
uppvärmning

40 sec. ✖ ✔ ✖

Knappar med one
touch-funktion

Espresso, Gran
Lungo,

Mug/Coffee, alto

Ristretto,
Espresso, Lungo,
Cappuccino, Latte
Macchiato, varmt
mjölkskum och

varmt vatten

Ristretto,
Espresso &

Lungo,
Cappuccino, Caffe

Latte, Latte
Macchiato, Flat

White, skummad
mjölk

Espresso, Lungo,
Cappuccino och
Latte Macchiato

Espresso, Lungo,
Cappuccino, Latte

Macchiato och
varmt Mjölkskum

Mjölkbaserade
drycker

En-tryckssystem
med avtagbar
mjölkbehållare

Automatiskt
ångrör till

skummad mjölk

En-tryckssystem
med avtagbar
mjölkbehållare

Fullautomatiskt
enknappssystem

med
mjölkbehållare
som enkelt tas

bort och förvaras

Varmt vatten ✖ ✔ ✖ ✖

Avtagbar
droppbricka för
stora koppar

Justerbar
kopholder

Skjutbar
droppbricka

Inskjutningsbar
droppbricka

Skjutbar
droppbricka

Skjutbar
droppbricka

Energiklass A+ A-40% A-40% A-40% A-20%

Automatisk
avstängning
Automatisk
avstängning

✖ ✔ ✔ ✔ ✔

Volym vattentank 1,7L 1,3L 1,5L 0,9L 1 L

Mått (B x H x D) 23,2 x 33,5 x 32,5
cm

19,4cm x 27,4cm x
33,2cm

39,3cm X 30,8 cm
X 17,1 cm

17,3cm x 25,8cm x
32,0cm

15,4cm x 32,4cm x
25,6 cm

Vikt 4,6 kg 6,5 kg 3,2 kg 4,5 kg 4,2 kg


	Nespresso Vertuo Plus GCB2 Kaffemaskin Svart
	Fem koppstorlekar
	Centrifusion™ extraktionsteknologi
	Automatisk teknologi
	Enkel bryggning med en knapp
	Den bästa kaffekvaliteten
	Startpaket med kapslar från Nespresso
	Coffee
	Nespresso & You (Nespresso Club)
	Creating Shared Value



