
•   Instapmodel speciaal voor rasechte 
espresso- en koffi eliefhebbers

•  Eén van de kleinste koffi evolautomaten 
op de markt

•  Een strak, zuiver 3D design aan de 
voorzijde

• Geluidsreductie
•  Eigentijdse energiebesparende functie 

en 0 Watt-functie
•  Dienst naverkoop met herstelling aan 

huis

Bonenreservoir voor
125 g koffi ebonen

Eenvoudig en gemak-
kelijk in onderhoud

In hoogte verstelbare
koffi e-uitloop tot
135 mm

Traploos instelbare
waterhoeveelheid
van 30 tot 220 ml voor
kleine en grote koppen

Caffeo hotline: 0032 (0)9/331.52.30 voor België en Luxemburg
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Meer kenmerken

•  Passieve warm-
houdplaat met een 
roestvrij staal plaat

•  In te stellen water-
hoeveelheid van 
30 ml tot 220 ml

•  Uitneembare water-
tank van 1,2 L

•  Mogelijkheid om 
waterfi lter te 
gebruiken

•  Maalgraad 
instelbaar

•  Waterhardheid 
instelbaar

•  15 bar - 1.400 Watt 
vermogen

•  Bonenreservoir  van 
125 gr.

•  Koffi esterkte instelbaar 
(1-2-3 boontjes)

•  Koffi e-uitloop in hoogte 
verstelbaar tot 135mm

•  Bereiding van 1 of 2 
kopjes tegelijkertijd

•  Conform aan de 
Europese normen wat 
betreft energie-verbruik  
(verbruik van minder 
dan 1 Watt in slaap-
modus)

Met slechts 20 cm breedte,  is dit één van de smalste volautomaten!

• Energiebespaarprogramma en automatische uitschakeling instelbaar
• Zettemperatuur instelbaar (87°C - 90°C - 93°C)
• Automatisch reinigings-, spoel- en ontkalkprogramma

Melitta® Caffeo® dienst naverkoop
Voor België en Luxemburg:  
• via e-mail : info@melitta.be 

• Oproepen worden beantwoord van maandag tot vrijdag. 

• Van 9u tot 12u, via het hotline nummer : 0032 (0)9/331.52.30

•  De consument neemt telefonisch contact op met de Melitta-hotline (telefoonnr. terug te vinden op 
de onderkant van het dekseltje van het waterreservoir). Indien het probleem niet telefonisch kan 
verholpen worden, wordt een afspraak gemaakt voor een herstelling aan huis (thuis, op het werk,...)

•  Tijdens de garantieperiode van 2 jaar (of 15.000 kopjes): Gratis herstelling. Bij gebruikersfout (en geen 
productiefout) wordt een bedrag van 60,00 euro (incl. BTW) aangerekend. De klant ontvangt hierbij 
een Melitta ontkalk- en reinigingsproduct 

•  Na de garantieperiode van 2 jaar (of 15.000 kopjes): forfaitair bedrag van 175,00 euro (incl. BTW) voor 
de herstelling aan huis

Meer info onder de rubriek « Reparatie en services » op www.melitta.be


