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• Väljare för bryggstyrka
Välj mellan normal och kraftig styrka och få en 
fyllig kopp kaffe varje gång

• Pausa och häll – automatisk avstängning när 
varmhållningstiden är slut
Häll upp en kopp kaffe när som helst innan 
bryggningen är klar

• Programmering dygnet runt och intuitiv 
enknappsprogrammering med optimal 
temperaturkontroll samt en smidig, tydlig  
LCD-display
Ha kaffet klart när som helst, dygnet runt
Bibehåll optimal bryggtemperatur under hela 
bryggningsprocessen
Enkel att avläsa, inga menyer att navigera

• Tydlig rengöringsindikator och rengöringscykel
Ha alltid en perfekt kopp kaffe 

• 1,7 l (12 koppar) kaffebryggare med 
spiralmunstycke och värmeplatta
Lättanvända, enkla knappar för att välja bryggstyrka, 
liten mängd, bryggning och varmhållning
Håll önskad temperatur på kaffet (hög eller låg) i 
40 minuter

• Återanvändningsbart permanent filter med 
guldton, doseringsmarkeringar och löstagbar 
vattenbehållare med stor öppning och 
doseringstabell 
Det är hållbart, användarvänligt och enkelt att 
rengöra, och det ersätter kaffefiltret i papper
Enkel vattenpåfyllning, minskat spill och enkel 
användning

• Två bryggknappar (en på sidan och en på 
framsidan) 
Enkelt att använda, enkelt att komma åt 

• 1,7 l glaskanna med unik pipdesign och 
ergonomiskt handtag
Problemfri hällning utan dropp och spill
För enkel och bekväm användning

 



TEKNISK DATA 
Motoreffekt 1 100 W
Spänning 220–240 V
Frekvens 50/60 Hz
Material, enhet Gjuten plast/rostfritt stål
Mått produkt H × B × D 36,4 × 18,2 × 34 cm
Mått förpackning H × B × D 43,7 × 24,9 × 40,4 cm
Mått master pack H × B × D 46,2 × 26,4 × 42 cm
Nettovikt 3,3 kg
Bruttovikt 4,4 kg
Bruttovikt för master pack 10 kg
Master pack 2 enheter
Längd på strömsladd 82 cm
Ursprungsland Kina

Piper när bryggningen är klar Ja
Automatisk avstängning Ja
Återstående varmhållningstid Ja
Bryggningstimer och -klocka Ja
Alternativ för kraftig/normal bryggstyrka Ja
Enkla pekkontroller Ja
Indikatorlampa för rengöring Ja
Varmhållning 40 min

ARTIKELNUMMER FÄRGER EAN EAN FÖR MASTER PACK (2 ENHETER)
5KCM1208EOB SVART 8003437601354 8003437601361
5KCM1208EWH VIT 8003437601545 8003437601552
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STANDARDTILLBEHÖR

1,7 l kanna med unik pipdesign och lock
Tillverkad i glas med markeringar upp till  
12 koppar.
Hällpipen förhindrar dropp och spill så att 
det blir enkelt att hälla upp kaffe, oavsett 
kopparnas storlek och form.

Unikt munstycke med 29 hål
Rinner igenom det malda kaffet jämnt och 
ger optimalt resultat.

Återanvändningsbart permanent filter 
med guldton och doseringsmarkeringar
Koppmarkeringar på filtret gör att du slipper 
gissa.
Tål maskindisk (övre hyllan). 
Ersätter kaffefiltret av papper (standardfilter 
4). Använd aldrig båda filtren samtidigt, 
eftersom det kan leda till att vatten och 
kaffe svämmar över i filterhållaren. 

Löstagbar vattenbehållare med 
doseringstabell
Klar vattenbehållare med stor öppning som 
är enkel att fylla på och ger minskat spill.
Vattenbehållaren ska bara fyllas med den 
mängd vatten som krävs för att brygga.

 


