
KAFFE MED GOD SMAG
I MUNDEN

Melitta XT7 er en fuldautomatisk kaffemaskine med helbønner. Glæd jer til eliten inden 
for espressomaskiner, der brygger hele paletten af kaffe, og topper med den 
suveræne mælkeskummer. En fantastisk fuldautomatisk espressomaskine, som laver 
produkter med varmt og koldt mælk.

Melitta® XT7 laver alle de populære kaffe drikke og endnu mere til!

Flat White, Latte Macchiato TopFoam, Cappuccino Italiano TopFoam, Whitepresso, 
Espresso Shot og vi kunne blive ved. Kun fantasien sætter grænser for hvad der kan 
programmeres.
Den lange række af muligheder med Melitta® TopFoams fyldige mælkeskum sikrer, at 
at alle kaffe-ønsker bliver opfyldt i eksklusiv top kvalitet. Automatisk Melitta® Steam 
Control Plus kan lave perfekt separat skumdannelse.

Melitta® XT7 har alle de gode ting fra Melitta®XT6 og ydermere det fantastiske 
mælkeskum som Melitta®XT8 tilbyder. Og så kræver den fortsat kun 230V. 
Kaffemaskinen kan også leveres med 400V for hurtigere udlevering af drikke.

Melitta® XT7  laver ægte café kvalitet til kontorer, hoteller, restauranter og endda til 
videresalg på cafeer

FORDELE:

Højkapacitets frisk mælk maskine med høj kaffekvalitet.
Driftssikker, nemt vedligehold og støjsvag.
Sublim mælkekvalitet – varmt som koldt opskummet mælk.
Minimalt vedligehold og automatisk rense proces.
Clean in Place CIP® 1 tablet opfylder HACCP krav.
ACS® justerer automatisk kværnens stål skiver.
Stærk brygge enhed i rustfrit stål.
Brugervenlig med One Touch valg og  drikken udleveres.
Melittas kendte kvalitet.
8,4” touch skærm – perfekt kundetilpasset brugerinterface.

DRIKKEUDVALG:
Producerer op til 56 forskellige predefinerede kaffe og kakaodrikke. Herunder naturligvis alm kaffe, 
espresso, Café Crème, Café Latte, Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao mm.

TILVALG:
Eksternt grumskit
Underskab og integreret møbelløsning

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
Output pr. time 25 liter varmt vand / ca. 150-170 
kopper kaffe.
Hurtig kop-udlevering, ca. 25 sekunder for 150 ml.
Kapacitet bønnebeholder: 2 x 1.000-1.100 g.
Kapacitet kakao beholder: 2 x 600-800 g.
Intern grumsbeholder: 35-40 kopper (kan udvides).
Elektricitets behov 230V/16A/2,2 – 3,1 kW (max 1,8 m).
Dimensioner: 300 x 580 x 715 mm (BxDxH) 
Vægt 60 kg.

Kaffetype:     Hele bønner 

Mælketype: Friskmælk 

Kapacitet:     150-170 kopper/dag 

Rengøring:     2-3 min/dag 

Kandebryg:   Nej

KKAAFFFFEEMMAASSKKIINNEERR

MASTER BARISTA XT7
FULDAUTOMATISK KAFFEMASKINE MED HELE
BØNNER


