
Nespresso Lattissima Touch, Black
F521-EU-BK-DL
Nespresso Lattissima Touch kaffemaskin är ett 
utmärkt val av kapselmaskin för dig som vill ha en 
Barista-inspirerad kaffe (Cappuccino, Latte Macchiato). 
Med det enkla one-touch systemet så kan du få 6 
programmerabara kafferecept genom ett enkelt 
knapptryck. 

Oavsett om du vill ha en svart espresso, en större 
lungo eller ett mjölkrecept som cappuccino eller latte 
macchiato så är Nespresso Lattissima Touch 
kaffemaskin ett val för dig. Du kan själv justera 
mjölkens textur på maskinen så att du får ett 
mjölkbaserat recept helt enligt din smak.

6 olika kafferecept med en
knapptryckning
Justera mjölktexturen
Praktisk design
Högteknologisk
Pedagogiskt
avkalkningsfunktion
Energisnål

Upplev Användarvänligheten
med One Touch Systemet
Med maskinens One Touch 
kontrollpanel så får du enkelt en av sex 
programmerbara recept på ett snabbt 
och smidigt sätt. Du får möjligheten att 
välja mellan 6 st olika recept: Ristretto, 
Espresso, Lungo samt barista- 
inspirerade recept som Cappuccino och 
Latte Macchiato. Det finns även 
ytterligare ett knappval för enbart 
skummad mjölk.

Justera Mjölkens Textur
Använd maskinens reglage för att 
justera mjölkens textur så din 
personliga smak tillfredsställs. 
Mjölkbehållaren är löstagbar och 
bevaras enkelt i kylskåpet till ett senare 
tillfälle.

Högpumpstryck och Snabb
Uppvärmning
19 bars tryck är nyckeln till en perfekt 
extraktion för alla de delikata smaker 
och aromer som ryms i varje 
kaffekapsel och för att skapa en utmärkt 
crema. Den snabba uppvärmningen når 
idealtemperatur efter endast 40 
sekunder.

Enkel Avkalkning och Effektivt
Energisparläge
Lattissima Touch Kaffemaskin har en 
enkel avkalkningsfunktion som du kan 
programmera enligt ditt lokala vattens 
hårdhetsgrad. Med den tillhörande 
avkalkningspipen så är avkalkningen 
enkel och problemfri. Kaffemaskinens 
energisparläge stänger av maskinen 
efter 9 minuters inakitvitet.



Medföljande Startpaket med Kapslar
Till varje Nespressomaskin så ingår ett 
välkomstpaket innehållande 14 st Nespressokapslar. 
Varje kapsel har en unik aromatisk profil för att du ska 
hitta din framtida favorit ur Nespressos kaffesortiment. 
Du kan beställa dina Nespressokapslar via 
Nespressos mobila applikation, via telefon på 0200-
456 600, online på Nespresso.com, eller så är du 
varmt välkommen att besöka en av våra Nespresso 
Boutiques.

Ultimat Kaffekvalitet
På Nespresso följer vi rigorösa rutiner när vi tillverkar 
vårt kaffe. Den hermetiskt tillslutna och 
återvinningsbara aluminiumkapseln är den optimala 
förpackningen för att behålla kaffets aromer och 
bibehållna kvalitet. Nespresso erbjuder 24 olika 
kaffeblandningar för att tillfredställa varje smak och 
stund på dagen.

Återvinning och Hållbarhet
Nespresso är stolta över ett långsiktiga åtangandet 
om hållbarhet och kvalitet i sammarbete med 
Rainforest Alliance.
Över 80% av vårat kaffe kommer från AAA-
certificierade gårdar och över 40% av vårat kaffe 
kommer from gårdar certifierade enligt Rainforest 
Alliance.

Kaffesortiment
Nespresso erbjuder en bred blandning 
av kaffesorter för att tilltala flera olika 
smaker och för att passa alla dygnets 
kaffetillfällen. Samtliga kaffesorter från 
Nespresso går utmärkt att avnjuta med 
mjölk, prova en Cappuccino, Latte eller 
en Macchiato.

Beställa kapslar?
Du kan enkelt beställa dina Nespresso-
kapslar för leverans enligt önskemål.
Internet: Beställ enkelt och bekvämt på 
Nespresso.com, 24/7.
Telefon: Kontakta våra kaffespecialister 
för att beställa dina Nespresso-kapslar. 
Vi har öppet dygnet runt, sju dagar i 
veckan. Ring på det avgiftsfria 
telefonnumret 0200 456 600.
Via mobil applikation: Ladda ned 
Nespressos applikation och beställ 
dina kapslar direkt i appen från var du 
än befinner dig.
Butik: Besök din närmaste Nespresso 
Boutique.

Teknisk support
Vid tekniska problem så är du varmt 
välkommen att kontakta Nespresso på 
0200 456 600 måndag till fredag, kl 
08:00-20:00. Som aktiv medlem hos 
Nespresso så har du fem års garanti på 
din Nespresso-maskin.

Återvinning
Efter att du avnjutit dina favoritkapslar så 
kan du återvinna dina kapslar hos din 
närmaste återvinningsstation för 
metallförpackningar eller i din 
Nespresso Boutique. 
Konsumentkapslarna kan återvinnas 
precis som de är med kaffesumpen 
kvar. Genom att återvinna dina använda 
kaffekapslar kan du hjälpa till att 
säkerställa vårt åtagande om hållbarhet 
i hela kaffekedjan. Aluminiumkapslarna 
i Sverige är 100% återvinningsbara.



Nespresso
Lattissima Pro

F456,
7640156776270,

kaffemaskin
Silver

Nespresso
Creatista Plus

J520,
7640156776256,

Kaffemaskin
Rostfritt Stål

Nespresso
Lattissima

Touch F511,
7630030318771,
Kaffemaskin Vit

Nespresso
Citiz&milk

D122,
7630039602512,

Kaffemaskin
Svart

Pumptryck 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Avkänning av tom
vattentank

✔ ✖ ✖ ✖

Snabb 25 s
uppvärmning

✖ ✔ ✖ ✔

Knappar med one
touch-funktion

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 och 
Lungo

Mjölkbaserade
drycker

En-tryckssystem 
med avtagbar 
mjölkbehållare

Automatiskt 
ångrör till 

skummad mjölk

En-tryckssystem 
med avtagbar 
mjölkbehållare

Integrerad 
Aeroccino-

funktion för varmt 
eller kallt 

mjölkskum

Varmt vatten ✔ ✖ ✖ ✖

Avtagbar
droppbricka för
stora koppar

Skjutbar 
droppbricka

Inskjutningsbar 
droppbricka

Skjutbar 
droppbricka

Vikbar 
droppbricka i 

metall

Energiklass A-40% A-40% A-40% A-40%

Automatisk
avstängning
Automatisk
avstängning

✔ ✔ ✔ ✔

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

Mått (B x H x D) 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

23,7cm x 27,7cm 
x 37,2cm

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