
Nespresso Pixie C60 Kaffemaskin Titan
Nespresso Pixie kaffemaskin har en kompakt och 
elegant design med en hög användarvänlighet. 
Maskinen har en mängd funktionaliteter och är 
energisnål. Kaffemaskinen lever i allra högsta grad upp 
till Nespressos högt ställda krav vad gäller avancerad 
teknologi. Till maskinen så medföljer ett startpaket 
med 14 st utvalda kapslar från Nespresso, detta för att 
du enkelt ska kunna hitta din framtida kaffefavorit från 
Nespresso.

Kompakt och smidig
design
Högt tryck för en perfekt
extraktion
Enkel att använda
Energisnål
Kapselpaket medföljer

Kompakt Design
Tack vare en kompakt design, bara 11 
cm bred, så passar Nespresso Pixie 
kaffemaskin perfekt in i både de stora 
som små köken.

Espresso och Lungo
Kaffemaskinen är utrustad med två 
koppknappar, Espresso (40ml) och 
Lungo (110ml). Knapparna är även 
programmerbara om du önskar 
förändra koppstorleken.

Effektiv pump och snabb
uppvärmning
Nespresso Citiz&Milk kaffemaskin är 
utrustad med effektiv pump som ger 19 
bars tryck, vilket resulterar i en utmärkt 
kompakt crema och en optimal 
extraktion av kaffets alla aromer. Den 
snabba uppvärmningen gör att 
maskinen är redo efter bara 25 
sekunder.

Smarta funktioner
Kaffemaskinen har en smart funktion 
som indikerar när vattentanken nästan 
är tom. När det är dags att fylla 
vattentanken så lyser en röd lampa 
längs maskinens insida. Får att spara 
energi så stänger kaffemaskinen även 
av sig själv efter nio minuters inaktivitet.



Startpaket med kapslar ingår
När du köper en ny kaffemaskin från Nespresso så 
medföljer ett startpaket med 14 kapslar, varje kapsel 
har en unik aromatisk profil för att du ska kunna hitta 
din framtida favorit i Nespressos kaffesortiment.  Du 
kan köpa dina kasplar från Nespresso i en av våra 
butiker, på Nespresso.com, i den mobila 
applikationen eller via telefon.

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. 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. 
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 
återvinning så kan du besöka 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 kaffekvaliteten och 
samtidigt stödja en hållbar försörjning för våra bönder, 
deras familjer och samhällen och samtidigt skydda 
miljön.

Den bästa kaffekvaliteten
Nespresso följer rigorösa rutiner i urvalet av kaffe. 
Kaffet är hermetiskt förslutet i återvinningsbara 
aluminiumkapslar, vilket är det optimala material för 
att bibehålla kaffets färskhet och exceptionella smak. 
Nespresso erbjuder 24 olika kaffesorter, en för att 
tillfredställa var persons smak alla stunder på dagen. 
Prova Nespressos kapslar och du kommer att bli 
övertygad.



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 Citiz
D112,

7630039601805,
Kaffemaskin

Svart

Nespresso
Pixie C60,

Kaffemaskin
Titan

Nespresso
Essenza Mini

C30,
7630039618872,
Kaffemaskin Vit

Nespresso
Lattissima

Touch F511,
7630030318771,
Kaffemaskin Vit

Pomptryck 19 bar 19 bar 19 bar 19 bar

Avkänning av tom
vattentank

✖ ✔ ✖ ✖

Snabb 25 s
uppvarmning

✔ ✔ ✖ ✖

Programmerbara
knappar med one

touch-funktion

Espresso och Lu
ngo

Espresso och Lu
ngo

Espresso och Lu
ngo

Espresso, Lungo,
Cappuccino och 
Latte Macchiato

Mjölkbaserade
drycker

En-tryckssystem 
med avtagbar mj

ölkbehållare

Avtagbar
droppbricka för
stora koppar

Vikbar droppbrick
a

Vikbar droppbrick
a

Sjutbar droppbric
ka

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

Automatisk
avstängning

✔ ✔ ✔ ✔

Volym vattentank 0,9L 0,7L 0,6L 0,9L

Mått (B x H x D) 13cm x 27,7cm x 
37,2cm

11,5cm x 25,1cm 
x 36,9cm

8,4cm x 20,4cm x 
33cm

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

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