
Titanium/Chroom

Afbeeldingen vergelijkbaar, technische 
wijzigingen voorbehouden.

NICR 1040

Artikel nr. NICR 1040

Bonen container 600 g

Water tank 3.5 l

Gewicht (incl. verpakking) 16.4 kg

Machine afmeting  (W x H x D in cm) 30 x 42 x 48

Verpakking afmeting (W x H x D in cm) 60 x 50 x 40

Artikel. 300 001 040

EAN code 42 600 8346 040 5

Accessories Design melkresevoir

NIVONA J. Lensen Huishoud BV · Platinastraat 84 
2718 RX Zoetermeer, Nederland · www.nivona.nl

 � Ontworpen voor 60 tot 65 kopjes per dag

 � Met “Barista in a box” (Aroma Balance Systeem)

 � Geoptimaliseerd voor kantoorgebruik met een groot 
waterreservoir en bonenreservoir

 � Snelprofiel- en hoeveelheidsfunctie voor een snelle 
levering van veel koffie

 � Met een nieuwe melkslang en easyclean + is het 
melksysteem met één druk op de knop te reinigen. Je 
hoeft de melkslang niet meer los te koppelen om het 
schoonmaken te vergemakkelijken.

NICR 1040
PLUS punten van de 

SMAAK
Pre-brewing system
Aroma Balance Systeem (3 profielen)
Cappuccino-connaisseur
Selectie koffiesterkte (5 niveaus)
Instelbare maalgraad
Instelbare koffietemperatuur (3 niveaus)

KENMERKEN
Extra opslag van “Mijn koffie” (18 recepten)
Live programmeren
Fabrieks ingestelde recepten kunnen worden gewijzigd
Twee thermoblokken
Snel profiel
Volume functie tot 1,9 ltr koffie
Heet water functie voor thee
DUO / OneTouch SPUMATORE (met één druk op de knop)
2-kops functie voor cappuccino etc.
2-kops functie voor espresso / koffie
Instelbare koffiehoeveelheid (ca. 20–240 ml)
Poedercompartiment voor voorgemalen koffie
(voor een portie)

ONDERHOUD
Uitneembare zetgroep voor eenvoudige reiniging
Easyclean +
Automatische spoelfunctie voor OneTouch SPUMATORE
Inclusief CLARIS waterfilter

Indicatie voor filterwissel
Automatische onderhoudsprogramma’s voor
ontkalken en reinigen

DESIGN
Kopjesverlichting (2 kleuren)

TECHNOLOGY
TFT-kleurentouchscreen
Bluetooth voor verbinding met de NIVONA-app
Ultrastille, geluidsarme werking
Hoogwaardig conisch maalwerk gemaakt van gehard staal
Pompdruk 15 bar
2700 W / max. energieverbruik
ECO-modus / 0 watt energiebesparingsschakelaar
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NICR 1040
 FUNCTIES van de 


