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2 kopjes tegelijk
(Double Cup-modus)
Instelbare
waterhoeveelheid
30-220 ml

1 kopje koffie

Display met
symbolen en
rode LED‘s

3 instellingen voor
de koffiesterkte

Aan/uit-schakelaar
(0-watt-functie)

3763

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

CAFFEO® SOLO® DeLuxe

Het bedieningspaneel:

Verdere productkenmerken:
• 3 instellingen voor de koffiesterkte
• Conische, stalen molen met 3 instellingen
•	Instelbare waterhoeveelheid van 30 tot 220 ml voor
kleine en grote kopjes

•	Afneembaar waterreservoir met inhoud van 1,2 l en
automatische waterpeilbewaking
•	1.400 watt
•	Afmetingen (B x H x D): 200 x 325 x 455 mm

•	Verchroomde elementen: koffieuitloop, draaiknop,
aan-/uitknop

Productnaam

Modelnummer

Caffeo ® Solo ® DeLuxe inox-anthracite

E 950-333

GTIN 40.06508.
21015.2

CAFFEO® SOLO® DeLuxe
Ongeëvenaarde smaak

Puur koffiegenot

Dit compacte apparaat is een van de smalste volautomatische koffiemachines op de markt
en is bovendien bijzonder mooi qua design. Het hoogwaardige frontpaneel met elementen in
roestvrij staal benadrukt de moderne stijl. De aromatische koffieklassiekers smaken beter dan
ooit en er is keuze uit 3 temperatuurinstellingen om de versgemalen koffie te bereiden.
De koffiesterkte kan handmatig worden ingesteld volgens een van de 3 instellingen, voor één
of twee kopjes.
Compacte luxe die in elke keuken past.

Blikvangers:
Puristisch en compact

De Caffeo ® Solo ® neemt
met een breedte van
slechts 20 cm heel weinig
plaats in, maar biedt toch
voldoende ruimte voor
hoogwaardige Melitta ®
technologie.

In hoogte verstelbare
koffieuitloop
De koffieuitloop is in
hoogte verstelbaar
tot 135 mm. Voor hoge
glazen, bekers en
koppen.

Aroma-Extraction-System (A.E.S.)
Voor maximaal koffiegenot is de
Caffeo® Solo® voorzien van een
voorbesprenkelingsfunctie:
de versgemalen koffie wordt vóór de
eigenlijke koffiebereiding bevochtigd
met water, zodat de verschillende
smaken in de koffie vrijkomen.

Intuïtieve bediening
LED-display met symbolen
Eenvoudige bediening dankzij het
LED-display met rode symbolen.

Individuele koffiebereiding
Koffiegenot zonder compromissen: de
koffiesterkte kan naar voorkeur worden
ingesteld. En de hoeveelheid koffie kan
worden aangepast aan de grootte van
de kop, door aan de knop te draaien.

One Touch-functie
Espresso en café crème met één druk
op de knop.

0-watt-schakelaar
Door op de 0-watt-schakelaar te
drukken wordt de Caffeo® Solo®
afgesloten van het stroomnet.
De persoonlijke instellingen worden
uiteraard bewaard.

Double Cup-modus

Maak met één druk op de
knop twee kopjes koffie of
espresso tegelijk.

2 koffievariëteiten
Puur koffiegenot met de twee
klassiekers: espresso en café crème.

Eenvoudig te reinigen en te onderhouden
Uitneembare zetgroep
De zetgroep kan gemakkelijk
worden gereinigd door deze uit de
koffiemachine te nemen. Ook de
binnenkant van de machine kan
worden gereinigd.

Automatische reiniging en ontkalking
Er verschijnt automatisch een melding
op het display als de machine moet
worden gereinigd of ontkalkt.

Slimme hulp
De Melitta® Companion-app
biedt praktische informatie,
tutorials en direct contact
met de consumtenservice.
Gewoon downloaden en
genieten.

