
 

Faktaark, Nespresso 
 
Maskiner 
CitiZ serien er Nespressos seneste serie af espressomaskiner, der med sit elegante og 
slanke design indfanger storbyens ånd, og passer perfekt ind i alle slags køkkener.  
 

 CitiZ er den enkle model 

 CitiZ&Milk er den mere luksuriøse udgave med indbygget mælkeskummer. 

 CitiZ&Co er den første espressomaskine med to hoveder til hjemmebrug. Med de to 

hoveder kan du lave 12 kopper gourmetkaffe på bare tre minutter.  

Alle CitiZ maskinerne har automatisk standbyfunktion, så de sparer strøm, når du ikke 
bruger dem. Serien kommer i fire forskellige farver: 60’s White, Limousine Black, Fire-
engine Red og Steel Grey. Maskinerne koster mellem 1.699 og 2.999 DKK. 
 
Nespressos udvalg af espressomaskiner består derudover af modellerne Lattissima, Le 
Cube og Essenza. Nespresso maskinerne koster mellem 1.399 og 4.499 DKK, alt efter 
hvilken model du vælger. 
 
Kaffen 
Nespressos kvalitetskaffe består af 16 forskellige varianter, der har hver deres individuelle 
karakterer og aromatiske profiler. Nespressos kaffe er verdens mest finkværnede, og de 
lufttætte aluminiumskapsler sikrer, at kaffen er helt frisk, når den brygges - det er først her 
kaffen kommer i kontakt med luft. 
 
Til sammenligning holder almindelige, hele bønner, i en åbnet pose, sig kun friske i fire-
fem dage. Drikker man to kopper om dagen er der således kun ti kopper ud af en hel pose 
hele bønner, hvor kaffen er frisk.  
 
Kaffe og maskiner købes på www.nespresso.dk, i Nespresso Boutique Bar, Kristen 
Bernikowsgade 9, 1105 København K eller via Nespresso Club på telefon 80 909 600 
døgnet rundt alle ugens dage.  
 
Nespresso Club 
Gennem medlemskab af Nespresso Club får du bl.a. 3 års garanti på din 
espressomaskine, og Nespresso stiller en gratis lånemaskine til rådighed i tilfælde af 
reparation. Du får løbende specialtilbud og adgang til Nespressos hjælp og 
kaffespecialister 24 timer i døgnet. Der er fragtfri levering indenfor 48 timer af kaffekapsler 
derhjemme ved bestilling af 300 kapsler og tilbud om gratis afkalkningsæt efter 6 måneder. 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Niels Bille, country manager Nespresso, tlf.: 23 21 25 42 eller mail: 
niels.bille@nespresso.com  
 
For yderligere information, billedmateriale og udlån af maskiner, kontakt venligst: 
Ulla Ringgård Christiansen, Geelmuyden.Kiese, tlf.: 26140610 eller mail: 
urc@geelmuyden-kiese.dk  
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