Melitta SystemService
Melitta® cup - breakfast
Den nya helautomatiska maskinen
till morgonkaffe och mycket mer…..

För en perfekt kopp kaffe!
Den säkra vägen till kaffenjutning

Prestanda och design = kaffenjutning.
Melitta® cup - breakfast kombinerar Melitta® cup’s
snygga design med en filterkaffemaskins fördelar.
Möjligheter att servera i koppar, muggar och kannor
med ett enkelt knapptryck.
Idealisk för restauranger, hotel, caféer, kontor, personalrestauranger, sjukhus m.m.

Melitta® cup - breakfast brygger utsökt kaffe på
några få sekunder – med re-brew teknik och en
specialbehållare för att bibehålla aromen. Enkel hantering gör maskinen till en förstklassig produkt.
Aromatiskt, utsökt filterkaffe:
Ca 4 sek./kopp kaffe
Ca 10 sek/kopp av kaffe m. Mjölk (topping)
Ca 30 sek./1 lit. kanna kaffe.

Melitta® cup-breakfast.
Ett enkelt knapptryck.
Förinställda val.
Kaffe serveras i koppar,
muggar och kannor.
Driftsäker.

Melitta® cup-breakfast.
Högt utlopp, idealiskt för kannor.
Unikt bryggsystem.
Brygger av malet kaffe.
Ca 240 koppar kaffe.
Ca 30 liter hetvatten.

Melitta SystemService
Funktion och användning.
Den enkla vägen till njutning.

Melitta® cup-breakfast.
Valmöjligheter: mjölk (topping),
choklad eller koffeinfritt kaffe.
HACCP-godkänd.

Melitta® cup-breakfast.
• Automatiskt rengöringsprogram med tabletter.
• Enkel rengöring av instantbehållare.
• Kaffesumpen avskiljs i en
inbyggd sumpbehållare.
Behållare kan även bytas ut
mot en extern stor sumpbehållare.

Melitta® cup-breakfast.
Med betalningssystem:
mynt, myntväxlare eller
t.ex. kort.

Kaffe, te, mjölkprodukter, choklad …
Melitta® cup - breakfast:
En lättplacerad kaffemaskin med läcker design.
Hög prestanda. Perfekt för både servering och
självbetjäning.
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Melitta® cup - breakfast
tilläggsmoduler

cup-breakfast, specialfärg
cup MW, specialfärg
cup CW, specialfärg

cup-breakfast
Koppvärmare och myntmekanism cup CW-MP

Med fast
vattensanlutning
eller vattentank.

cup-breakfast
cup solitarie

cup CW Koppvärmare
cup-breakfast
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Melitta® cup - breakfast
Tekniska data
Melitta® cup - breakfast
18738 Melitta® cup-breakfast
18737 Melitta® cup-breakfast polerad
18736 Melitta® cup-breakfast effekt färg
19046 Melitta® cup-breakfast specialfärg RAL

790 mm

Kapacitet/timme: Kaffe
= ca. 240 koppar
Hetvatten
= ca. 30 liter
Kaffebehållare
= 1,2 kg
Instantbehållare, mjölk (topping) = 1,3 kg
Kaffeurna 3 liter
Utloppshöjd: 190 mm / med kopphållare 120 mm
Mått: B 400 mm x D 519 mm x H 790 mm
Fri höjd ovan maskin: min. 400 mm
Nettovikt: ca 52 kg
Elanslutning: 230 V / 3,32 kW
Vattenanslutning: R 3/4“
Avloppsanslutning: min. DH 25 – NW 1“
Tillval vattenfilter: Everpure / Brita

djup: 405 mm
total djup: 519 mm
400 mm

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data.

Melitta® cup -breakfast tillvalsmoduler:
Koppvärmare Melitta® cup CW (ca 80-100 koppar)
17256
Servicemodul till Melitta® cup CW (för socker/mjölk)
17257
Myntmekanism till Melitta® cup MP
17258
Myntväxlare till Melitta® cup MW
17259
Kortläsare Melitta® cup CR
–
(extra modul för ej kontant betalning)
17260
Koppvärmare med myntmekanism till Melitta® cup CW - MP
18239
Koppvärmare med kortläsare till Melitta® cup CW - CR
18286
Utlopp för kanna till Melitta® cup-breakfast
19056
Modulerna kan erhållas i RAL-färger (se prislista)

El

Vikt

230 V / 0,15 kW

ca. 15 kg

300 x 350 x 770 mm

Mått (BxDxH) 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

–

–

–

Melitta® cup -breakfast underskåp:
cup solitaire
17261
Vattentank till cup solitaire
17613
Bottenplatta till cup solitarie
17612
Kopp Center 1 (skåp)
17262
Kopp Center 1
19048

400 x 405 x 900 mm
Färskvattentank ca 20 liter
Avloppstank 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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Vår rekommendation: Förebyggande service efter ca 80.000 koppar.

