
 

FILKA. Fika för alla. 

HELAUTOMATISK KAFFEBRYGGARE FÖR FILTERKAFFE. 

FLEXIBEL ANVÄNDNING FÖR BRYGGNING DIREKT I KOPP, KANNA ELLER  

”TO GO”-MUGG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

KA 4850 Helautomatisk filter kaffemaskin FILKA 

 
 
 
 
 

– Helautomatisk "Cup Control": ställer in exakt enligt eget önskemål.  
FILKA använder alltid endast den exakta mängden vatten som behövs för den mängd kaffe du behöver. 
 

– Flexibilitet och individuell njutning av kaffe i en ny dimension.  
FILKA kan göra "allt" tack vare innovativ 5-i-1-kompatibilitet och individuellt justerbart kopputrymme: 
glaskanna (ingår), termoskanna, liten kopp, stor mugg eller "To-go mugg". Helt automatiskt justerbar mängd 
kaffe (100 - 350 ml) när du gör en kopp. 
 

– Kaffenjutning av högsta kvalitet – guldfärgat evighetsfilter ingår. 
Den optimala bryggtemperaturen (upp till 96 °C) och förbryggningsfunktionen säkerställer nymalet, varmt och 
smakfullt kaffe. Tvättbart filter som ett alternativ till det traditionella pappersfiltret. 
 

– En ny nivå av användarmöjligheter, enkel och hygienisk.  
Den avtagbara vattentanken gör den lätt att fylla på och den avtagbara kaffebönbehållaren gör det enkelt att 
rengöra kvarnen. Vattenfilter ingår! 
 

– Högkvalitativ, platsbesparande och smidig design. 
Endast 17 cm bred, FILKA passar vart som helst. 
 

– Behaglig tyst malning av bönor. 
 
 
 



 

   
Nymalet kaffe njutning möter maximal flexibilitet: 
Den integrerade koppförvaringsytan möjliggör nymalet kaffenjutning utan omvägar, direkt i koppen: 
Oavsett om det är en liten kopp, stor kaffemugg eller praktisk termokopp när du är på språng:  
FILKA har en lösning för varje vardagssituation med en knapptryckning och tack vare den justerbara mängden kaffe 

det finns inga gränser för individuell kaffeglädje. 

   
FILKA kan göra allt! 
FILKA kan göra "allt" tack vare innovativ 5-i-1-kompatibilitet och individuellt justerbart 
kopputrymme: glaskanna (ingår), termisk kanna, liten kopp, stor mugg eller termisk mugg 
"To Go”. Helt automatiskt justerbar mängd kaffe (100 - 350 ml) när du gör en kopp. 
 

Behagligt tyst malningsprocess. 

   

Inget mer mätvatten – tack vare helautomatisk Cup Control: 
FILKA använder alltid exakt så mycket vatten som behövs för önskad mängd kaffe. En exakt 
och noggrann mätning av förvald kopp. 

Premium kaffenjutning: 
Fylligt, starkt, hett: 
Den perfekta bryggtemperaturen  
på upp till 96 °C och en integrerad 
förbryggningsfunktion gör det möjligt. 
 
 

   

Användarvänlighet på en ny nivå: Intuitivt och enkelt: 
FILKA sätter förstklassig kaffeglädje i förgrunden, varför  
drift och rengöring intuitivt och enkelt: Den avtagbara vattentanken möjliggör bekväm 
fyllning och av avtagbar. 
 
Böntanken och kvarnen kan enkelt rengöras vid behov. 
 

Belönad med German Design Award och 
reddot Award. 
Den unika designen i rostfritt stål 
är ett blickfång i varje kök: 
Med en bredd på endast 17 cm hittar FILKA 
en plats överallt! 

 

 



Lämpliga tillbehör 

 

 

 

 

Levereras med:: 
FILKA helautomatisk filterkaffemaskin med integrerad koppbricka 
Glaskanna (Kapacitet: 10 koppar) 
Vattenfilterhållare med vattenfilterpatron 
Användbart guldtonfilter  
 
 
 

 

 

 

 

ZB 5562 
Vattenfilterhållare med vattenfilterpatron 

 
För rent vatten med optimal vattenhårdhet 
och pH-värde. 
 
Garanterar bästa vattenkvalitet och 
maximerar din njutning av kaffe. 
 
Minskar kalk och förlänger maskinens 
livslängd.  

ZB 5557 
Vattenfilterpatroner (uppsättning med 
6st) 
 
 
För rent vatten med optimal vattenhårdhet 
och pH-värde. 
 
Garanterar bästa vattenkvalitet och 
maximerar din njutning av kaffe. 
 
Minskar kalk och förlänger maskinens 
livslängd. 
 
 

ZB 5555 
Termoskolv "To-Go" (ca 350 ml) 
 
 
Högkvalitativ, dubbelväggig kompakt 
termoskanna i rostfritt stål. 
 
Avtagbart lock med läckagesäkert lock. 
 
Isolerar varma eller kalla drycker effektivt i 
upp till 5 timmar. 
 
Rostfritt stålhölje är diskmaskinssäkert för 
enkel rengöring. 
 
100% BPA-fri för naturlig och helt hälsosam 
njutning. 
 
 

   

ZB 5561 
Guldtonfilter 
 
 
Återanvändbart och miljövänligt kaffefilter 
med rostfritt stålnät. 
 
Det hållbara alternativet till att använda 
traditionella pappersfilter. 
 
Smakmässigt helt neutral – för din rena, 
perfekta kaffenjutning. 
 
Lätt att rengöra i diskmaskinen. 

 

GK 5553 
 Glaskanna (10 koppar) 

TK 5554 
Termokanna i rostfritt stål (8 koppar) 
 
Håll varm tid: Upp till 5 timmar. 



 

 

 

 

Översikt 

Effekt 1 520 watt 

Kapacitet vattentank  2 l 

Kapacitet böntank  235 g 

Färg / Material Mattsvart / borstat rostfritt stål 

Detaljer - konisk kvarn i rostfritt stål - avaktiveringsfunktion för kvarnmekanism för beredning av 

filterkaffe från förmalt kaffe 

- tyst-funktion: pip kan stängas av 

- justerbar uppvärmningsfunktion i upp till 60 minuter 

- automatisk avstängning 

LED-pekskärm med timerfunktion - integrerat avkalkningsprogram 

 

Reservdelar Art.-No. ZB 5555 Termoskanna "to go", ca  

350 ml, EAN 4008146039799 

Art.-No. ZB 5557Vattenfilterpatroner (6st), EAN 4008146039812 

 

Art.-Nr ZB 5562 

Vattenfilterhållare med vattenfilterpatron, EAN 4008146040290 

Art.-Nr GK 5553glaskanna, 10 koppar, EAN 4008146039751 

 

Art.-Nr TK 5554Terostfritt stål termoskanna, ca 

 8 koppar, EAN 4008146039775 

Art.-Nr ZB 5561Användbart guldtonfilter, EAN 4008146040276 

 

Kabellängd, förvaring 80 cm 

Mått inkl. förpackning 53 x 22. 5 x 44. 5 cm 

Totalvikt inkl. förpackning 7,8 kg 

Mått av produkten 46 x 38,2 x 17 cm 

Produktens nettovikt 5,6 kg 

PU 2 

GTIN-kod 4008146039713 

 


