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Ekspres Melitta® SOLO® & Perfect Milk jest praktyczny i bardzo łatwy w obsłudze. 

Dzięki Auto-Cappuccinatore może przygotować ciepłe mleko, ciepłą wodę, i oczywiście, lekkie i 

spienione mleko. Za pomocą pokrętła można ustawić taką ilość, jakiej potrzebujesz. 

Praktyczny spieniacz mleka gwarantuje idealne spienianie mleka. Spieniacz może być również 

wykorzystany do podgrzewania mleka lub wody, w celu przygotowania przepysznego kakao 

lub okazjonalnego kubka herbaty. 

Solo® & Perfect Milk jest naprawdę wąski - ma tylko 20 cm szerokości! Nie potrzeba więcej 

miejsca dla wysokiej jakości technologii 

Melitta®.  

Solo® & Perfect Milk jest wyposażony w 

system Aroma-Extraction-System (A.E.S.) – 

wstępne parzenie, dzięki czemu, 

świeżo zmielona kawa jest zwilżana przed 

właściwym parzeniem. W rezultacie smaki 

rozpuszczają się lepiej. 

Wyświetlacz LED z czerwonymi symbolami 

czyni korzystanie z w pełni automatycznego 

ekspresu do kawy prostym i przyjemnym. 

Solo® & Perfect Milk wyposażony jest również 

w system One-Touch – wybrana kawa za 

jednym dotknięciem - Café crème czy espresso - te kawy zostały fabrycznie zaprogramowane. 

Dozownik regulowany jest na wysokość do 135 mm, dzięki czemu można używać zarówno 

szklanek, jak i wielkich kubków.   

Ekspres Solo® & Perfect Milk, w pełni automatyczny ekspres do kawy, poinformuje na 

wyświetlaczu, gdy zajdzie potrzeba czyszczenia lub odkamieniania. 

SOLO® & Perfect Milk jest wyposażony w programowalny tryb oszczędzania energii, funkcję 

programowalnego wyłącznika oraz 0-watowy wyłącznik ręczny i posiada pakiet oszczędzania 

energii. 

Ekspres Melitta® SOLO® & Perfect Milk łączy zwartą konstrukcję z niebiańsko kremowym, 

spienionym mlekiem. 
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Dane techniczne: 

Regulowana temperatura parzenia 3 poziomy 

Płynnie regulowana ilość kawy 30 – 220 ml 

Funkcja wstępnego parzenia ✔ 

Zintegrowany dozownik gorącej wody ✔ 

Dozowanie do 1 lub 2 filiżanek jednocześnie ✔ 

Regulowana wysokość dozownika 135 mm 

Stalowy młynek Premium ✔ 

Regulowanie stopnia mielenia 3 poziomy 

Automatyczna regulacja ilości kawy mielonej ✔ 

Pojemność pojemnika na ziarna kawy 125 g 

Programowana moc kawy 3 poziomy 

System spieniania mleka Auto Cappuccinatore 

Wyświetlacz Wyświetlacz LED z symbolami 

Liczba fabrycznie zaprogramowanych kaw 2 

Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej ✔ 

Tacka do wstępnego ogrzewania filiżanek 

(pasywnego) 

✔ 

Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania ✔ 

Wyjmowana jednostka zaparzania ✔ 

Pojemność pojemnika na wodę 1,2 l 

Ustawienie twardości wody (4 poziomy) ✔ 

Kompatybilność z filtrami wody Claris® ✔ 

Automatyczne monitorowanie konieczności wymiany 

filtra 

✔ 

Automatyczne wyłączanie ✔ 

Przycisk „0 Wat“ ✔ 
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Tryb oszczędzania energii (50% mniejsze zużycie 

prądu) 

✔ 

Ciśnienie pompy 15 bar 

Długość kabla 1 m 

Zwijanie kabla ✔ 

Warianty kolorystyczne srebrno-czarny, czarny 

Moc (W) max. 1400 W 

Napięcie 220 – 240 V 

Częstotliwość 50 / 60 Hz 

Waga (kg) ok. 8,1 

Wymiary w cm (W x S x G) 32,5 x 20,0 x 45,5 

 

 


