
Nespresso Essenza Mini C Kahve Makinesi,
Siyah & Süt Köpürtücü

En dar alanlara bile sığabilen Essenza Mini ile eşsiz kahve
deneyimleri yaşayın. Programlanabilir tuşları ile Espresso ya da
Lungo’nuzun tadını çıkarın.
Yüksek basınçlı pompası ve hızlı ısınma sistemiyle kaliteden
ödün vermeden kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Yanında gelen
hediye kahve setiyle kahve yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Bir fincan kahve bir moladan çok 
daha fazlasıdır. Bu sizin keyifli bir 
ritüelinizdir. Bunu eşsiz bir deneyim 
haline getirin. Nespresso'yu seçin, 
daha azıyla yetinmeyin: birçok çeşitli 
özel seçim kahve, akıllı tasarımı son 
teknoloji ile birleştiren kahve 
makineleri, zarif aksesuarlar, enfes 
tatlar ve tüm tercihlerinize hitap eden 
hizmetleri keşfedin.

Küçük ancak cesur
Nespresso Essenza Mini paketindeki 
cesur kişilikle tanışın. Zarif kıvrımları 
sayesinde istediğiniz her yerde 
kullanabilirsiniz.

Espresso, Lungo ve siz
Programlanabilir iki farklı kahve fincanı 
seçeneği  ile Nespresso Essenza Mini 
kahve makinenizi her yere 
sığdırabilirsiniz. Yüksek basınçlı pompası 
ile Espresso veya Lungo’yu tam 
istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. 

Hızlı ısınma ve enerji
tasarrufu 
Nespresso Essenza Mini kahve 
makinesi, 30 saniyeden kısa sürede 
ısınır ve hiçbir enerji boşa harcanmaz: 2 
dakikadan sonra düşük enerji tüketimi 
için eko modu ve 9 dakika işlem 
yapılmadığında makineyi kapatan ve 
daha az enerji harcayan enerji tasarrufu 
fonksiyonuna sahiptir.

Nespresso Aeroccino3 Süt
Köpürtücü
Aeroccino3 sayesinde kahveleriniz için 
sıcak veya soğuk süt köpüğünü tek bir 
dokunuşla hazırlayabilirsiniz. Aeroccino3, 
hızlı ve otomatik sistemi ile birkaç saniye 
içerisinde yumuşak ve pürüzsüz dokulu 
süt köpüğü oluşturabilir. Özel kaplaması 
sayesinde kolaylıkla temizlenebilir.



Kapsül Siparişi
Kahvenizi istediğiniz adrese teslim 
edilmek üzere Nespresso websitesinden 
veya Nespresso Müşteri İletişim 
Merkezi’nden kolayca sipariş 
edebilirsiniz.
Nespresso Boutique’ler: Nişantaşı, 
Bağdat Caddesi, İstanbul İstinyepark, 
Zorlu Center, Vadistanbul, Kanyon, 
Akasya, Ankamall, Ankara Panora, İzmir 
İstinyepark

Makine Yardımı
Makinenizle ilgili yardıma ihtiyacınız 
olduğunda, Nespresso Müşteri İletişim 
Merkezi’ni arayabilir ve makinenizi bakım 
& onarım için teknik servisimize 
gönderebilirsiniz. Buna ek olarak 
makinenizi teknik servise teslim 
edilebilmesi için Nişantaşı, Bağdat 
Caddesi veya İstinyepark Boutique, 
Akasya Avm, Kanyon, Ankamall, İzmir 
İstinyepark’a getirebilirsiniz. Mümkün 
olan en kısa sürede makineniz için teknik 
bir teşhis ve probleminize bir çözüm 
alacaksınız. Makinenizin onarım 
çalışmaları, teknik servisimize 
ulaşmasından itibaren 48 saat içinde 
tamamlanır. 

Kahve Çeşitleri
Nespresso günün her anında her zevke 
hitap eden çeşitli kahveler sunabilir. 
Cappuccino, Latte veya Macchiato gibi 
farklı tarifler hazırlamak için tüm 
Nespresso kapsüllerini sütle de 
hazırlayabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik
Kullanılmış kapsülleriniz için 
dilediğiniz Nespresso Boutique’den özel 
poşet edinebilir veya internet üzerinden 
yaptığınız alışverişinizde ücretsiz olarak 
talep edebilirsiniz. Kullanılmış 
kapsüllerinizi bu poşetlere koyabilir ve en 
yakın Nespresso Boutique'e 
getirebilirsiniz. Böylece Nespresso’nun 
sürdürülebilirlik programına katkı 
sağlayabilirsiniz.

Her bir fincanda
Yüksek kalitede özenle yetiştirdiğimiz kahvelerden 
sunuyoruz. Her bir fincanda bu değerli kahveler 
dünyamızın güzelliklerini yansıtıyor.

Sürdürülebilir kalite
AAA Nespresso Sürdürülebilir Kalite Programımız 
aracılığıyla kahve için piyasa fiyatlarının üzerinde 
ödeme yapıyoruz. Kahve çiftçiliğinin gelecek nesiller 
için daha karlı bir iş olmasını sağlamak amacıyla 
emeklilik ve sigorta gibi sosyal programlara yatırım 
yapıyoruz.

Harekete geçmek fark yaratır
Nespresso olarak 2022’ye kadar karbon nötr olmayı 
taahhüt ediyoruz. Karbon ayak izimizi telafi etmek ve 
kahve çiftliklerine fayda sağlamak üzere partnerlerimiz 
Rainforest Alliance ve PUR Project ile ağaçlar 
dikiyoruz.



ESSENZA MINI Pixie

Pompa basıncı 19 bar 19 bar

Boş su haznesi
tespiti

✖ ✖

25 saniyede hızlı
ısınma

✖ ✔

Programlanabilir tek
dokunuş tuşları

Espresso & Lungo Espresso & Lungo

Çıkarılabilir /
Katlanabilir Fincan

desteği

✖ ✔

Enerji tüketim sınıfı A-40% A-40%

Otomatik kapanma ✔ ✔

Su haznesi
kapasitesi

0,6 L 0,7 L

Makine net ağırlığı 2.3 kg 2.8 kg

Boyutlar (GxYxD) 110 x 205 x 325 mm 111 x 235 x 326 mm

Diğer özellikleri - Kompakt boyut

- Kolay kullanım

- Kompakt makine

- Metal yan paneller
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