
Solo®

Mô tả sản phẩm Số hiệu GTIN 40.06508.

Solo® silver/black E 950-103 19597.8

Solo® black E 950-101 19434.6
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Thông tin chi tiết sản phẩm:

Thiết lập 3 mức độ đậm nhạt cà phê.
Thiết lập 3 mức nhiệt (87  C / 90  C / 93  C) 
3 cài đặt với lưỡi xay cà phê bằng thép hình nón.
Xay cà phê tự động để luôn có được lượng cà phê 
đồng nhất cho mọi tách.

Chi tiết mạ chrome: đầu chiết xuất cà phê, nút 
vặn, nút bật/tắt
Bình chứa nước lên đến 1.2L có thể tháo rời và 
thông báo khi hết nước.
Chương trình tự động xay cà phê.
Tương thích với bộ lọc Claris.
Áp suất bơm lên đến 15 bar.
1,400 watt
Kích thước (W x H x D) 200 x 325 x 455 mm

Khay làm ấm ly/tách
Khay đựng bả bằng thép không gỉ.

Có thể điều chỉnh lượng cà phê chiết suất từ 
30 - 220ml cho ly nhỏ hoặc lớn.

Điều chỉnh lượng
cà phê 30-220 ml

2 ly cùng một lúc
(chế độ Double-Cup)

Công tắc bật / tắt
(tính năng 0 watt)Pha chế ly đơn

3 cài đặt cho 
độ  đậm của 
cà phê

Hiển thị 
biểu tượng 
với đèn LED 
màu đỏ



  Solo®
sÁNG TẠO KHÔNG GIAN CÀ PHÊ CỦA BẠN

Chế độ ly kép 
Luôn luôn tốt hơn khi uống cùng nhau - Chế độ này cho phép bạn làm 2 tách cà 
phê trong 1 lần hoặc bạn muốn gia tăng lượng cà phê chiết xuất x2 trong cùng 1 
tách cà phê.

Tính năng nổi bật
Thiết kế nhỏ gọn
Máy pha cà phê tự động Melitta Solo    vô cùng nhỏ gọn với chiều rộng chỉ 20 cm 
cùng công nghệ chất lượng cao của Melitta - Chính là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn.

Điều chỉnh vòi chiết xuất 
Dù một hoặc hai tách, cốc hay ly thuỷ tinh, vòi chiết xuất cà phê của máy có thể 
điều chỉnh độ cao tối đa 135mm vô cùng đơn giản.

20 CM 
SMALL SIZE

®

Tiết kiệm diện tích và không gian đó có phải là lý do để bạn chọn cho mình chiếc máy pha 
cà phê tự động? Và máy pha cà phê tự động Melitta Solo    chính là câu trả lời dành cho 
bạn. Tập trung vào các yếu tố cần thiết của một chiếc máy pha cà phê tự động - tận hưởng 
tách cà phê với cách sử dụng đơn giản - hương thơm và mùi vị tuyệt hảo cùng lớp crema 
sóng sánh chính là những điểm nổi bật mà Melitta Solo    mang đến cho bạn.

Chỉ với một nút bấm mọi công đoạn từ xay cà phê đến chiết xuất espresso trong cùng 
1 khoảng thời gian. 

Tính năng đặc biệt - Công nghệ chất lượng cao - Cùng thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi nơi 
trong căn bếp/ phòng làm việc của bạn.

®

® AROMA
EXTRACTION

SYSTEM

A.E.S.
2 COFFEE 

SPECIALITIES

SYMBOL-
DISPLAY

LED 3 STEPS

Tận hưởng khÔng gian cÀ phÊ cỦa bẠn

THÂN THIỆN VỚI NGưỜI DÙNG

Hệ thống chiết xuất Aroma 
(A.E.S)
Caffeo    Solo    được bổ sung tính 
năng Pre-Brewing, Cà phê sau khi 
xay được ngâm nước trước khi bắt 
đầu chiết xuất. Kết quả mang đến 
hương vị cà phê đậm đà từ ngụm 
đầu tiên đến giọt cuối cùng.

Điều chỉnh 3 mức độ xay
Điều chỉnh cà phê theo cách của 
bạn, đảm bảo cà phê luôn được 
xay mới ngay trước khi chiết xuất. 

Biểu tượng hiển thị bằng đèn LED
Các chức năng đều được thể hiện 
bằng các biểu tượng đơn giản,
dễ hiểu và dễ sử dụng. 

Cà phê theo cách riêng biệt
Mỗi loại cà phê có một đặc trưng 
riêng biệt. Solo    cho phép bạn điều 
chỉnh độ đậm nhạt của cà phê chỉ 
với một nút bấm, bạn có thể điều 
chỉnh lượng cà phê phù hợp với độ 
lớn của tách.

Chỉ một nút chạm
Với tính năng đơn giản, Solo    mang 
đến cho người dùng những trải 
nghiệm đầy thú vị, giờ đây các loại 
thức uống yêu thích của bạn sẽ sẵn 
sàng phục vụ chỉ với một nút nhấn.

®

AUTO CLEAN & 
DESCALING

Dễ dÀng vỆ sinh vÀ bảo dưỡng
Tự động vệ sinh và bảo dưỡng 
Thiết bị sẽ tự động thông báo nếu 
cần vệ sinh hay bảo dưỡng.

Bộ phận nén dễ dàng tháo lắp
Bộ phận nén dễ dàng tháo rời và vệ 
sinh bằng nước. Bộ phận máy bên 
trong có thể tháo rời và vệ sinh
bằng vải mềm.

Hỗ trợ thông minh
Tải ứng dụng Melitta    Companion    
về điện thoại thông minh của bạn. 

Hai loại cà phê đặc sản
Tích hợp tính năng 2 loại cà phê 
như espresso và cafe creme.® ®

Tính năng bật/tắt 0 watt
Caffeo    Solo    còn được trang bị 
hệ thống chuyển đổi năng lượng 
0-Watt cho phép bật tắt máy 
nhanh chóng mà vẫn lưu được 
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