Maak je eigen capsules met de koffiecapsule maker van HEMA
Amsterdam, 26 september 2016 - Gek op koffie en in het bezit van een koffieapparaat waarbij je
capsules gebruikt? Met de koffiecapsule maker van HEMA maak jij je eigen capsules gevuld
met jouw favoriete koffie. Zo geniet je voortaan gewoon thuis van de meest verse en allerlekkerste koffie. Verkrijgbaar in de HEMA filialen en via hema.nl.
Wat is het?
De koffiecapsule maker is een nieuw apparaat, waarmee je
in een handomdraai je eigen koffiecapsules maakt, met
koffie naar keuze. Vul de capsule met je eigen favoriete
gemalen koffie, of gebruik HEMA koffie voor de
koffiecapsule maker. Het aluminium dekseltje, dat door het
apparaat op de capsule gefelst wordt, heeft de dezelfde
dikte als de voorgevulde capsules en garandeert daardoor
dezelfde goede doorloop van de koffie. De koffiecapsule is
hierdoor gemakkelijk, efficiënt en in elke capsulemachine te
gebruiken.
Hoe werkt het?
1. Vul de capsule met koffie
2. Plaats de aluminium deksel op de capsule
3. Plaats in de koffiecapsule maker
4. Draai een kwartslag
5. Klaar voor gebruik!
De deksel kan na eenmalig gebruik worden weggegooid. De capsule kan, evenals het apparaat, in de
vaatwasser en kan minimaal 100 keer gebruikt worden. Zie hier de instructie video:
https://youtu.be/vG7HDUyz27w
Wat zit er in?
Er is een starterkit en een navulkit beschikbaar. De starterkit bestaat uit de koffiecapsule maker en
een koffieschepje, twee capsules en 100 deksels. In de navulkit zit een capsule en 200 deksels.

TIP: Voeg bijvoorbeeld een vleugje kaneel of cacao toe aan de koffie voor het maken van een
speciale koffie of latte. Zo maak je de lekkerste koffie, gewoon thuis.
De koffiecapsule maker starterkit is 20,- en de navulkit is 10,-. Beiden zijn vanaf 26 september verkrijgbaar
in de HEMA winkels en online via hema.nl.

EINDE
Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten
die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan
700 winkels in 7 landen, 17.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.
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