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Voor verse filterkoffie in het XT-design.

   Melitta® Cafina®  XT180



FILTERKOFFIE MAAKT FURORE
Is het een comeback? Hij was niet echt weg, de nog altijd meest gedronken koffie. Maar nu verstopt hij zich niet langer: kijk hier 
maar eens! Filterkoffie in het design van onze nieuwe generatie koffievolautomaten. Dat past bij elkaar en vult elkaar voortreffelijk 
aan.

Veredelde aluminium zijwanden (geanodiseerd en gekogelstraald), een robuust touchscreen van zeer stevig polycarbonaat, een 
ABS-filterhouder (vaatwasserbestendig) en een gelakt front van roestvrij staal:  de Melitta® Cafina® XT180  is een elegante 
professional die bij gastheren en gasten opzien baart en koffiegenot beleefbaar maakt. Hij is uitgerust met of zonder vaste watera-
ansluiting, met een glazen kan (1,8 liter/15 kopjes) of een isoleerkan (1,9 - 2,2 liter) en zet maximaal 125 kopjes verse filterkoffie-
per uur.





HOEVEELHEID KIEZEN 
Volle kan: 15 kopjes! Hier kunt u hoe-
veelheden selecteren (alleen bij vaste 
wateraansluiting) en het vulpeil 
controleren.

STOP AND GO! 
Kan erin, kan eruit: de kan-detector 
stopt en onderbreekt het zetproces 
automatisch. De druppelstop sluit en 
opent de filteruitloop.

PROGRAMMA NAAR SMAAK 
De programmatoets biedt meer opties: 
u kunt de koffie eerst voorzetten 
– het koffiepoeder kan daardoor – 
waardoor er uiteindelijk een intenser 
aroma vrijkomt. En u kunt de warm-
houdtijd instellen. Na afloop van deze 
tijd gaat de machine automatisch in de 
stand-by-modus, zodat er stroom wordt 
bespaard.

WATER ERBIJ! 
Aan u de keuze: handmatig vullen 
of automatisch via een vaste wa-
teraansluiting.

DUIDELIJKE ZAAK 
Zo is bedienen leuk: het robuuste 
touchscreen gemaakt van zeer sterk 
polycarbonaat combineert alle functies 
- gemakkelijk te bedienen met verlichte 
symbolen (LCD gebruikers paneel, LED 
signalen).

MET COMFORT EN MET HET KOPPIE
Wat is er belangrijk voor de filterkoffieprofessional? Wij hebben onze klassieker, de M 170, onder de loep genomen en opnieuw  
ontwikkeld. Talrijke handige functies maken de Melitta® Cafina® XT180 tot een blikvanger met duidelijke voordelen.

MILD OF STERK? 
Hoe sterk moet uw koffie 
smaken? Met de gepatenteerde

AromaSelector® kan de 
sterkte worden gevarieerd. Hij 
verandert de loop van het wa-
ter en daarmee de contacttijd 
van het water met het koffie-
poeder.



STROOM BESPAREN 
Eco Switch: met de 0-watt-schakelaar 
wordt ook de displayverlichting uit-
geschakeld.

MET COMFORT EN MET HET KOPPIE
Wat is er belangrijk voor de filterkoffieprofessional? Wij hebben onze klassieker, de M 170, onder de loep genomen en opnieuw  
ontwikkeld. Talrijke handige functies maken de Melitta® Cafina® XT180 tot een blikvanger met duidelijke voordelen.

LUISTER, LUISTER 
Wie wil krijgt wat te horen: 
de Melitta® Cafina® XT180 
stuurt akoestische signalen, 
bijvoorbeeld als de maximale 
waterhoeveelheid is ingegoten 
of als het zetproces is beëin-
digd of onderbroken.

GEEN KANS VOOR KALK 
Als de indicatie rood oplicht, is er te 
veel kalk afgezet. Minstens 5  kopjes 
ontkalkeroplossing ingieten en op de 
rode indicatie drukken – het ontkal-
kingsprogramma start! 



GESCHIKT VOOR ALLE GELEGENHEDEN
Niemand hoeft te wachten als het een keer snel gaat: dankzij de tweede warmhoudplaat „on top“ zet de Melitta® Cafina® XT180  
de volgende kan al terwijl u boven aan het bedienen bent.

Typebeschrijving

Melitta® Cafina® XT180 GWC 
 

Melitta® Cafina® XT180 GMC 

Melitta® Cafina® XT180 GWB Melitta® Cafina® XT180 GMB

Uurcapaciteit in aantal kopjes (ca.) 125 125

Directe capaciteit koffie (kopjes) / zettijd (minuten) ca. 15 / 6,5 15 / 6,5

Opgenomen vermogen totaal in watt 1470 - 2210 1470 - 2210 

Elektrische aansluiting volt / ampère 230 / 16 230 / 16

Warmhoudplaten 2 2

Wateraansluiting Ja Nee

Afmetingen (b x d x h) in mm 230 x 420 x 470 230 x 420 x 470

OPTIMALE KOFFIEKWALITEIT 
Dankzij de klassieke filtermethode met Melitta®-filterpapier

en Melitta®-pyramidenfilter of Korffilter.  Dit garandeert ook bij kleine 
hoeveelheden de beste ontplooiing van het aroma.230 mm
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Afbeelding: Melitta Cafina XT180 GMC (zonder vaste wateraansluiting)



ZELF BEDIENEN AAN DE TAFEL 

Wilt u isoleerkannen met of zonder pompmechanisme gebruiken? Dan is de Melitta® Cafina® XT180 T  
de juiste keuze. Op maat gemaakt voor Melitta®-isoleerkannen voor 1,9 en 2,2 liter vers gezette filterkoffie.

Typebeschrijving

Melitta® Cafina® XT180 TWC Melitta® Cafina® XT180 TMC

Melitta® Cafina® XT180 TWB Melitta® Cafina® XT180 TMB

Uurcapaciteit in aantal kopjes (ca.) 125 125

Directe capaciteit koffie (kopjes) / zettijd (minuten) ca. 15 / 6,5 15 / 6,5

Opgenomen vermogen totaal in watt 1470 - 2210 1470 - 2210 

Elektrische aansluiting volt / ampère 230 / 16 230 / 16

Warmhoudplaten - -

Wateraansluiting Ja Nee

Afmetingen (b x d x h) in mm 230 x 420 x 635 230 x 420 x 635

* Bestel bij de Melitta® Cafina® XT180T de gewenste isoleerkan apart (niet meegeleverd).
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Afbeelding: Melitta Cafina XT180 TWC (met vaste wateraansluiting)
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