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Ekspres Melitta® SOLO & Milk jest to automatyczny ekspres, który z pewnością wpasuje się w 

każde miejsce w Twojej kuchni. Jest on niezwykle wąski (zaledwie 20 cm szerokości). Sprawia 

to, że jest jednym z najmniejszych ekspresów automatycznych do kawy na świecie. Mimo 

posiadanych rozmiarów jest wyposażony w nowoczesną technologie, którą pokochasz. 

 

Obsługa ekspresu jest prosta i przyjemna dzięki w pełni intuicyjnemu panelowi. W szybki 

sposób zaparzysz ulubioną kawę, której moc oraz temperaturę ustawisz samodzielnie.  

Wylewka w ekspresach Melitta® wyposażona jest w podwójny dozownik, dzięki czemu 

możemy przygotować dwie kawy jednocześnie. Możemy 

również ustawić dozownik na wysokości 13,5 cm, zmieszczą 

się pod nią szklanki na latte. 

Wyświetlacz LED z czerwonymi symbolami czyni korzystanie 

z w pełni automatycznego ekspresu do kawy prostym i 

przyjemnym. 

Solo® & Milk wyposażony jest również w system One-

Touch – wybrana kawa za jednym dotknięciem - Café 

crème czy espresso - te kawy zostały fabrycznie 

zaprogramowane. 

Melitta® SOLO® & Milk jest wyposażony w system Aroma-

Extraction-System (A.E.S.) – 

wstępne parzenie, dzięki czemu, świeżo zmielona kawa jest zwilżana przed właściwym 

parzeniem. Uwalnia wtedy wspaniały aromat kawy, którym możemy się cieszyć. 

Solo® & Milk wyposażony jest w tryb dwóch filiżanek (Double Cup) umożliwia przygotowanie 

dwóch filiżanek espresso lub café crème jednocześnie. 

 

Dostępna kolorystyka: srebrno-czarny. 
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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 Panarello 

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 

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 

 

 


