Melitta SystemService
Melitta® cup - breakfast
Den nye fuldautomatiske maskine
til morgenkaffen og meget mere

For en perfekt kop kaffe!
Den sikre vej til ægte kaffenydelse

Udførsel og design = kaffenydelse.
Melitta® cup - breakfast kombinerer Melitta® cup’
ens ypperlige udseende med filterkaffemaskinens fordele.
Mulighed for aftapning i kopper, krus og kander med et
enkelt tryk på én knap.
Velegnet til brug i restauranter, hoteller, caféer, kontorer,
kantiner, hospitaler m.m.

Melitta® cup- breakfast
Center 1
Sonderausführung

Melitta® cup - breakfast brygger udsøgt kaffe på
få sekunder – har genbrygningssystem og speciel
beholder for at bevare aromaen. Nem håndtering
gør denne maskine til et førsteklasses produkt.
Aromatisk, udsøgt filterkaffe:
ca. 4 sekunder pr. kop
ca. 10 sekunder pr. kop kaffe med mælk
ca. 30 sekunder pr. 1 liters kande.

Melitta® cup-breakfast.
Tryk kun på én knap.
Allerede afmålte portioner.
Kaffeaftapning i kopper,
krus og kande.
Høj driftssikkerhed.
Vi anbefaler service ca.
2 gange årligt, afhængig
af forbrug.

Melitta® cup-breakfast.
Højt udløb – ideelt til kander.
Unikt bryggesystem.
Brygger på malet kaffe.
Ca. 240 kopper kaffe.
Ca. 30 liter hedtvand.

Melitta SystemService
Funktion og brug.
Simpel nydelse.

Melitta® cup-breakfast.
Du kan vælge mælk, chokolade
eller koffein-fri kaffe.
HACCP-godkendt.

Melitta® cup-breakfast.
• Fuldautomatisk rengøring
vha. tabletter.
• Nem rengøring af
mælke- og chokoladebeholder.
• Kaffegrums udskilles i den
indbyggede grumsskuffe.
Skuffen kan evt. udskiftes
med en stor affaldsbeholder.

Melitta® cup-breakfast.
Dækker alle behov.
Med kontant afregningssystem: møntindkast, møntveksler eller med et ikkekontant afregningssystem.

Kaffe, te, mælkeprodukter, chokolade …
Melitta® cup - breakfast:
En luksuriøs kaffemaskine med lækkert design.
Høj ydeevne. Fuldt udstyret til aromatisk brygning
af kaffe. Egner sig perfekt til såvel servering som
selvbetjening.
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Melitta® cup - breakfast
Tilbygningsmoduler

cup-breakfast, speciel farve
Kop MW, speciel farve
Kop CW, speciel farve

cup-breakfast
Kopvarmer og møntindkast CW-MP

Med fast
vandtilslutning
eller vandtank.

cup-breakfast
cup solitaire

cup CW Kopvarmer
cup-breakfast
Center 1
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Melitta® cup - breakfast
Tekniske detaljer
Melitta® cup - breakfast
18738 Melitta® cup-breakfast
18737 Melitta® cup-breakfast poleret
18736 Melitta® cup-breakfast effektfarver
19046 Melitta® cup-breakfast specielfarver RAL

790 mm

Kapacitet per time: Kaffe
= ca. 240 kopper
Hedtvand = ca. 30 liter
Beholder
= 1,2 kg
Instant beholder, mælk, topping = 1,3 kg
Beholder 3 liter
Udløbshøjde: 190 mm / med kopholder 120 mm
Mål: B:400 x D:519 x H:790 mm
Min. højde for at fylde maskinen: min. 400 mm
Nettovægt: Ca .52 kg.
El-tilslutning: 230 V / 3,32 kW
Vandtilslutning: R 3/4“
Spildevandstilslutning: min. DN 25 – NW 1“
Valgfrit vandfilter: Everpure / Brita

Ramme dybde: 405 mm
Total dybde: 519 mm
400 mm

Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske detaljer.

Melitta® cup -breakfast ekstra moduler:

El

Vægt

Kopvarmer Melitta® cup CW (ca. 80 - 100 kopper)
17256
Ekstra modul til Melitta® cup CW til sukker/mælk
17257
Møntindkast til Melitta® cup MP
17258
Møntveksler til Melitta® cup MW
17259
Kortlæser Melitta® cup CR
–
(ekstra modul til ikke-kontant betaling)
17260
Kopvarmer med møntindkast Melitta® cup CW - MP
18239
Kopvarmer med kortlæser til Melitta® cup CW - CR
18286
Kandeaftapning til Melitta® cup-breakfast
19056
Ekstra moduler kan fås i specielle RAL-farver (se prisliste)

230 V / 0,15 kW

ca. 15 kg

300 x 350 x 770 mm

–

–

266 x 303 x 160 mm

–

–

200 x 350 x 770 mm

–

–

200 x 350 x 770 mm

–

200 x 350 x 770 mm

–

–

300 x 350 x 770 mm

–

–

300 x 350 x 770 mm

–

–

Mål (BxDxH) mm

–

Melitta® cup -breakfast eksklusiv udgave:
cup solitaire
17261
Vandtank til cup solitaire
17613
Bundplade til cup solitaire
17612
cup Center 1 (skab)
17262
cup Center 1
19048

Salg og service:

400 x 405 x 900 mm
Frisk-vandsbeholder ca. 20 liter og
Spildevandstank ca. 10 liter

–
620 x 670 x 6 mm
1000 x 500 x 900 mm
1100 x 500 x 900 mm
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Kaffemaskiner
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Kvalitetskaffe

Filterpapir®
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Koncepter og ideer
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Service og support

Alt hvad du behøver til
ægte kaffenydelse
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Din kvalificerede leverandør af kaffe, kaffemaskiner og ud-af-huset-koncepter

