
Excellent 5.0
Melitta favorit i ny, trendig design

LED belysning i vattentanken 

Aroma Control, 2–5 koppar

Calc Indicator

Droppstopp



Produktnamn Artikelnummer GTIN 40.06508.

Excellent 5.0 svart 21738 21738.0

Excellent 5.0 vit 21739 21739.7

Ytterligare produktegenskaper:
•  Guldbönemärkning garanterar optimal smak på 

kaffet

• Dubbla värmeelement

•  Volymindikation på glaskannan: 0,5 / 0,75 och 1 L 
samt ergonomiskt handtag som skyddar fingrarna 
mot hettan på glaset

•  Avtagbara, diskmaskinsäkra dela som filtertratt, 
lock och kanna

• Transparent vattentank med nivåindikator

• Belyst på/av-knapp

• Automatisk avstängning

• Kabelförvaring i botten

• 10 koppar

• Melitta® kaffefilter storlek 1x4®

• 1.525 Watt

Excellent 5.0
En favorit för många som uppskattar en god kopp kaffe! Excellent 5.0 är en klassisk, guldböne-
märkt kaffebryggare i trendig design med flera premiumproduktfördelar. En snygg och lätthan-
terlig maskin som själv indikerar när det är dags för avkalkning. Då lyser Calc Indicatorn. Med 
Aroma Control funktionen får man ett smakrikt kaffe även vid få koppar. Maskinen lever upp till 
konsumentens önskemål när det gäller enkel rengöring och flera delar går att diska i maskin.

Aroma Control
Med Aroma Control 
funktionen får man ett 
fantastiskt gott kaffe 
även vid bryggning av 
små mängder kaffe 
(2–5 koppar).

Calc Indicator
En ”sensor” i bryggaren 
som mäter mängden 
kalkavlagringar. När 
en viss mängd kalk 
har bildats i maskinen 
indikerar Calc Indica-
torn att det är dags för 
avkalkning och lampan 
tänds. Ingen förpro-
grammering krävs.

LED belysning i vatten-
tanken
LED-lampan tänds när 
vatten hälls i vattentan-
ken, vilket gör vatten-
nivåindikatorn lättläst 
och du kan enkelt mäta 
upp exakt rätt mängd.

Droppstopp
När kannan tas från 
bryggaren hindrar 
droppstoppet vatten 
från att droppa på den 
varma plattan.
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