
Melitta SystemService

Modulopbygget bryggesystem, 

som sikrer fl eksibel og økonomisk

brygning af kaffe til 

storkøkkensektoren.

Brygger fra 1x8 ltr. til 2x20 ltr.

rigtig fi lterkaffe.

MELITTA FILTER KAFFE®.

Melitta® fi lterkaffeanlæg 600
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Fleksibel og økonomisk

Den klassiske teknik for 

bedste kvalitet filterkaffe: 

Melitta pyramidefilter!

Pyramidetragten er konstrueret således, at den 
giver størst mulig overfl ade for trykløs fi ltrering. 
Dette resulterer i den bedste aromaudvikling,
idet ristnings- og bitterstoffer holdes tilbage i 
fi ltret. Kaffen holder sig således frisk i længere tid.

Bryginterval fra 1x8 til 2x20 liter giver mulighed for 
at tilpasse mængden til netop Deres behov.
Kaffebrygningen kan indstilles efter Deres ønske
med 1 liters interval ved hjælp af det brugervenlige
tastatur. Den valgte mængde samt yderligere 
brugervejledning vises i det oplyste display.

Melitta 600 kan programmeres til at tænde, 
varme op og begynde kaffebrygning ved hjælp 
af den indbyggede timer.

Forskellige aftapningsmuligheder

Fleksibilitet
Fleksibiliteten ved brygning af store mængder 
fi lterkaffe er et af de kendetegn, som 
Melitta 600 modulopbyggede fi lterkaffe-anlæg 
udmærker sig ved.
Modulsystem med mange mulige

variationer: en eller to beholdere, konsol 
og serveringsvogn.

Bevægeligt udløb til 
påfyldning af f.eks. 
kander eller krus.

Hedtvandsaftapning 
til f.eks. te eller andre 
varme drikke.

Høj bundkonsol til 
påfyldning af f.eks. 
thermokander.
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Opbevaring af kaffen

Indsatsen er udført i porcelæn og opvarmes 

af varm luft, der cirkulerer omkring den. 
Dette giver en konstant temperaturfordeling og 
letter rengøringen.

Overbevisende fordele:

•  Drypfri aftapningshane.

•  Gennemsigtig standglas.

•  Temperaturbesparende låg,
som reducerer energitab.

•  Filtreringsprocessen fungerer
uden tryk, hvilket giver optimal 
aromaudvikling.

•  Svingtud med skoldningssikring.

•  Opvarmet porcelænsbeholder
sikrer skånsom kaffeopbevaring.
Nem at rengøre.

•  Overskueligt betjeningspanel med 
oplyst display og indbygget timer.

•  Tappehane til hedtvand.

Tekniske data

Længde 

mm A

Dybde 

mm B

Højde mm 

C           D

Max kapacitet pr.

fi ltrering (liter)

Timekapacitet

(antal kopper)

kw og

Ampere

Kaffeanlæg med konsol

M608-1 580 475 805         160 1 x 8 320 7,07 / 16

M608-2 875 475 805         160 2 x 8 410 7,18 / 16

M620-1 727 575 938         190 1 x 20 530 12,05 / 20

M620-2 1124 575 938         190 2 x 20 640 12,32 / 20

Kaffeanlæg med serveringsvogn

M608-15 1000 740 1440 1 x 8 320 7,07 / 16

M608-25 1700 740 1440 2 x 8 410 7,18 / 16

M620-15 1000 740 1573 1 x 20 530 12,05 / 20

M620-25 1700 740 1573 2 x 20 640 12,32 / 20

Vandforsyning på stedet R3/4“ A - DN 15 • Afløb på stedet NW 1 1/2“- DN 40 • Elektricitet 400 V 3N ~ 50 Hz
Yderligere oplysninger om installation i data blad.

Melitta®
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Melitta aromateknik a/s • Industrivej 44 • DK 4000 Roskilde • tlf. 45 – 46 75 33 66 • fax: 45 – 45 46 75 38 10 • E-Mail: aromateknik@aromateknik.dk • www.aromateknik.dk

MELITTA® ÆGTE KAFFENYDELSE
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