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Phễu lọc đầu tiên ra đời

Melitta®là đỏ và xanh lá

Phễu lọc cà phê

Ra mắt hệ thống 1x

Sử dụng tre

Phễu lọc hiệu suất cao cho các hạt mịn4 thế hệ trong gia đình

111 năm Melitta

Phễu lọc Melitta® có cổng 
chiết xuất đôi

Tiếp cận ngành kinh doanh cà phê

Ra mắt giấy sandwich

Ra đời thương hiệu mới

Kinh doanh quốc tế

Melitta® giới thiệu giấy sandwich ở Đức - tiền 
đề cho việc kinh doanh sản phẩm lá nhôm thực 

phẩm cho gia đình. Chữ “Melitta®” cũng được 
phát triển. Và đây cũng là thời gian các sản phẩm 
đầu tiên cho thị trường khách sạn được sản xuất.

Với một công ty con ở Mỹ, Melitta® mở rộng sự hiện 
diện ở nước ngoài. Melitta® ra mắt lá nhôm ở Đức.

5 phân khúc kinh doanh với tên thương hiệu và 
chuyên môn độc lập được thành lập: Melitta®,

Toppits®, Swirl®, Cilia and Aclimat.

Jero Bentz thay thế Dr Thomas Bentz ở vị trí Chủ 
Quản Lý Doanh Nghiệp. Anh là thế hệ thứ tư trong 

gia đình đại diện cho tập đoàn Melitta®

Màu sắc đặc trưng xanh lá-đỏ ngoài bao bì được tạo ra 
để giúp phân biệt thương hiệu Melitta® với đối thủ.

Melitta® là nhà cung cấp đầu tiên giới thiệu cà phê rang 
đóng gói chân không cho thị trường Đức.

Melitta® phát triển hệ thống 1x cho phễu lọc Melitta® và 
bình giữ phễu. Melitta® cũng ra mắt một trong những 

máy pha cà phê điện đầu tiên trên thị trường, máy MA 120

Phễu lọc cà phê Melitta® với 60% tre - nguyên liệu thô 
tăng trưởng nhanh - được ra mắt trên thị trường

Với sản phẩm hút bụi MicroPor, Melitta® giới thiệu 
bộ lọc hiệu suất cao, không chỉ giữ lại bụi thông 

thường mà còn cả các hạt bụi mịn.

Melitta Bentz phát minh ra cách pha cà phê với một 
ý tưởng đơn giản nhưng khéo léo: Sử dụng cốc đồng 

và giấy thấm từ sách học của con trai mình, cô tạo 
ra phễu lọc cà phê đầu tiên trên thế giới và đặt nền 

móng cho một thương hiệu độc đáo.

Dời  đến Minden

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
THẾ GIỚI CÀ PHÊ Melitta®

Từ 1908, phễu lọc Melitta® và cà phê 
drip được phát minh ra bởi Melitta Bentz 
– một phụ nữ nội trợ ở Đức – khi cô ấy 
tìm cách tốt hơn để pha tách cà phê 
sạch. Cô đã đục lỗ trên một cái nồi 
bằng đồng và sử dụng một mảnh giấy 
để tạo ra hệ thống lọc hai phần. 

Cô đặt nồi lên một chiếc cốc, đổ đầy cà phê 
xay và đổ nước nóng vào. Từ ấy, phễu lọc cà 
phê và cà phê drip đã ra đời. Hơn 100 năm 
sau, phát minh của Melitta Bentz vẫn là 
tiền thân của tất cả các loại cà phê pha 
pour-over và cà phê drip hiện đại trên 
toàn thế giới.

Kim chỉ nam của chúng tôi 
là cung cấp sản phẩm cao 
cấp, cam kết phục vụ vượt 
sự mong đợi khách hàng 
và ngành cà phê. Thành 
công của chúng tôi đến 
từ các khách hàng 
trung thành và những 
nhân viên tận tụy, 
đầy nhiệt huyết, 
niềm đam mê tạo 
ra tách cà phê 
hoàn hảo.

Thương hiệu Melitta® đã hướng tới niềm đam mê cà phê và chất 
lượng trong hơn 100 năm qua. 

Melitta® chuyên cung cấp trải nghiệm 
cà phê tuyệt vời với sản phẩm cà 
phê, phễu lọc và máy pha cà phê cho 
người sành sỏi và yêu cà phê. Melitta® 
cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho 
việc thưởng thức cà phê trên toàn thế 
giới từ Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ và cả 
Châu Á.
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Thế giới thưởng thức cà phê 5 16

Melitta® SOLO 6

Melitta® PURISTA® Series 300 8

Melitta® PASSIONE 10

Melitta® PASSIONE OT 12

Melitta® CI TOUCH 14

Thưởng thức cà phê nguyên bản

Melitta® BARISTA TS SMART

Tiêu chuẩn mới cho thưởng thức 
cà phê đa dạng

Cà phê nguyên bản trong thiết 
kế cao cấp

Tiết kiệm không gian cho người 
đam mê cà phê

Thưởng thức cà phê chỉ với một 
lần nhấn

Melitta® CREMIO 18

Melitta® MOLINO 20

Melitta® CALIBRA 22

Melitta® POUR OVER 24

Foam sữa ngon đúng điệu

Cà phê xay trong thiết kế nhỏ 
gọn

Xay chuyên nghiệp cho nhiều 
thiết bị pha khác nhau

Pha thủ công cổ điển trong thiết 
kế cao cấp bắt mắt

Một barista thật sự cho riêng bạn

Nội dung

6

ThẾ giỚi
thưởng thức cÀ phÊ
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Melitta® Solo

Kích thước (WxHxD): 
Khối lượng: 
Điện áp/ Công suất: 
Bình chứa nước:
Hộc chứa hạt: 
Công suất:
Thiết lập nhiệt độ pha:
Tiết kiệm điện với công tắc 0 watt
Màn hình ký hiệu LED
Làm sạch và tẩy cặn tự động
Bộ phận pha có thể tháo rời
Có thể pha 2 tách cùng một lúc
3 thiết lập điều chỉnh mức độ xay
3 thiết lập độ đậm cà phê

20 x 32.5 x 45.5 cm
8.3 Kg
220-240V/ 1,400W
1.2 L
125g
30 - 35 tách espresso/ngày
87 ° C / 90 ° C / 93 ° C

Thiết kế nhỏ gọn
Melitta® Solo vô cùng nhỏ gọn với chiều 
rộng chỉ 20 cm cùng công nghệ chất 
lượng cao

Hệ thống chiết xuất aroma (A.E.S)
Tính năng Pre-Brewing – cà phê sau khi 
xay được ngâm nước trước khi bắt đầu 
chiết xuất tạo hương vị ngon hơn.

Pha hai loại cà phê
Tích hợp tính năng 2 loại cà phê như 
espresso và café crème.

Điều chỉnh vòi chiết xuất
Vòi chiết xuất cà phê có thể điều chỉnh 
độ cao tối đa 135mm linh động cho ly với 
độ cao khác nhau.

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.   

Điều chỉnh độ đậm cà phê
Cho phép bạn điều chỉnh độ đậm nhạt 
của cà phê và lượng cà phê phù hợp với 
độ lớn của tách.

Điều chỉnh lượng
cà phê 30-220ml

Pha chế 2 ly
cùng một lúc

Công tắc bật / tắt
(tính năng 0 watt)

Hiển thị biểu tượng 
với đèn LED màu đỏ

3 cài đặt độ
đậm của cà phêPha chế ly đơn

Lựa chọn màu sản phẩm

Combo máy đánh sữa

Solo Cremio

Bạc

Đỏ

Đen

Inmould

Melitta® Solo lÀ chiẾc máy nhỏ gọn nhất vỚi chiều 
rộng chỉ 20cm, thích hợp cho gia Đình, văn phòng nhỏ 
yÊu thích cÀ phÊ nguyÊn bản. KẾp hợp vỚi máy Đánh 
sữa Để tăng lựa chọn thức uống.

+
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Kích thước (WxHxD): 
Khối lượng: 
Điện áp/ Công suất: 
Bình chứa nước:
Hộc chứa hạt: 
Công suất:
Thiết lập nhiệt độ pha:
Tiết kiệm điện với công tắc 0 watt
Màn hình ký hiệu LED
Khay nhỏ giọt với vật liệu chống trầy
Làm sạch và tẩy cặn tự động
Bộ phận pha có thể tháo rời
5 thiết lập điều chỉnh mức độ xay
3 thiết lập độ đậm cà phê

20 x 32.5 x 45.5 cm
8.7 Kg
220-240V/ 1,400W
1.2 L
125g
30 - 35 tách espresso/ngày
87 ° C / 90 ° C / 93 ° C

Cối xay chống ồn
Cối xay hoạt động không những xay 
nhanh chóng mà còn cực kỳ yên tĩnh.

Thiết lập cà phê cho riêng bạn
Tính năng lưu lại độ đậm và trọng lượng 
cà phê theo sở thích cá nhân. Về sau, chỉ 
cần ấn nút “Favourite coffee” và thưởng 
thức!

Thưởng thức cà phê đầy hương vị
Hệ thống bơm mới đảm bảo nước và cà 
phê hợp lại đúng thời điểm. 

Hệ thống chiết xuất mùi hương (A.E.S)
Hương vị tốt hơn nhờ phương pháp ngâm 
cà phê: Hạt cà phê được làm ẩm với nước 
trước khi được tiến hành pha chế. 

Chế độ ly kép
Cho phép bạn đồng thời pha chế 2 tách 
cà phê espresso hoặc café crème. 

Điều chỉnh vòi chiết xuất
Vòi chiết xuất có thể điều chỉnh lên đến 
135mm do đó bạn có thể sử dụng ly cao 
hoặc bình đựng lớn.

Điều chỉnh lượng 
nước tự do (25-220 ml)

Pha 1 hoặc 2 tách 
cà phê đồng thời

Hiển thị ký hiệu với 
đèn LED đỏ

Công tắc bật/tắt
(tính năng 0 watt)

Nút lưu cà phê
yêu thích

Nút bảo trìPha 1 tách
cà phê

Melitta® Purista® Series 300 Lựa chọn màu sản phẩm

Combo máy đánh sữa

Purista® Cremio

Bạc Đen

+

Gold

Melitta® Purista® lÀ chiẾc máy nhỏ gọn nhất vỚi chiều 
rộng chỉ 20cm trong thiẾt kẾ cao cấp sang trọng, cÀ 
phÊ ngon hơn vÀ máy xay yÊn tĩnh, kẾt hợp vỚi máy 
Đánh sữa tăng lựa chọn thức uống.
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Kích thước (WxHxD): 
Khối lượng: 
Điện áp/ Công suất: 
Bình chứa nước:
Hộc chứa hạt: 
Công suất:
Thiết lập nhiệt độ pha:
 Tiết kiệm điện với công tắc 0 watt
Màn hình ký hiệu LED
Làm sạch và tẩy cặn tự động
Bộ phận pha có thể tháo rời
5 thiết lập điều chỉnh mức độ xay
5 thiết lập độ đậm cà phê

25.3 x 39 x 38 cm
8.5 Kg
220-240V/ 1,450W
1.2 L
125g
35 - 40 tách espresso/ngày
87 ° C / 90 ° C / 93 ° C

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại
Thiết kế hình khối nhỏ gọn, các mép 
tròn và khay hứng nước bằng thép 
không gỉ tăng sự hoàn hảo.

Tính năng auto-cappuccinatore
Bạn có thể tạo ra được sữa nóng, nước 
nóng, và tất nhiên cả lớp sữa bọt nhẹ 
nhàng, sánh mịn.

Đa dạng thức uống cà phê
3 thức uống truyền thống: espresso, 
lungo và crema, hoặc sáng tạo ly cà phê 
cho riêng mình.

Hệ thống aroma tốt nhất
Chất lượng hạt cần thiết được xay và sử 
dụng ngay lập tức. Quá trình ủ và chiết 
xuất cà phê tạo nên hương vị tuyệt vời. 
Nắp Aromasafe® đóng chặt lưu giữ 
hương vị cà phê lâu hơn.

Chế độ ly kép
Giúp pha chế đồng thời 2 tách cà phê 
espresso hoặc crema cùng một lúc.

Điều chỉnh vòi chiết xuất
Có thể dùng tách hoặc bình đựng 
dung tích lớn với vòi chiết xuất lên đến 
135mm 

2 tách một lần
(chế độ Double-Cub)

Van đun sữa, đánh 
sữa và chiết xuất 

nước nóng

Hộc chứa
cà phê  125g

Nút
bảo trì

Màn hình
biểu tượng LED

5 chế độ cài đặt
độ đậm cà phê

Chế độ
đánh sữa

Nút chọn món 
uống và định 
lượng tách cà 
phê nhỏ, trung 
bình và lớn

Melitta® Passione Lựa chọn màu sản phẩm

Bạc Đen

VỚi chiẾc máy nhỏ gọn Melitta® Passione, bạn có thể 
tạo ra espresso, lungo, crema, thậm chí vỚi các thức 
uống có sữa khác nhưng vẫn tiẾt kiệm chi phí Đầu 
tư máy. 
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Melitta® Passione OT

Kích thước (WxHxD): 
Khối lượng: 
Điện áp/ Công suất: 
Bình chứa nước:
Hộc chứa hạt: 
Công suất:

Thiết lập nhiệt độ pha:
Tiết kiệm điện với công tắc 0 watt
Làm sạch và tẩy cặn tự động
Bộ phận pha có thể tháo rời
Hệ thống sữa Plug-in linh hoạt, sức chứa 1L
5 thiết lập điều chỉnh mức độ xay
5 thiết lập độ đậm cà phê

25.3 x 39 x 38 cm
8.5 Kg
220-240V/ 1,450W
1.2 L
125g
35 - 40 tách espresso/ngày, 
25 - 30 tách cappuccino/ngày
87 ° C / 90 ° C / 93 ° C

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại
Phù hợp cho mọi không gian cà phê 
của văn phòng hoặc gia đình thiết kế 
đẹp mắt

Một nút nhấn
10 loại thức uống được thiết lập sẵn và 
việc bạn cần làm đó chính là “nhấn” tay 
vào nút.

10 Loại thức uống cà phê ưa thích
Pha và thưởng thức thỏa thích 4 loại 
thức uống nổi trội và 6 loại trong sách 
công thức 

Hệ thống aroma tốt nhất
Thiết kế Aromasafe® giúp giữ kín hương 
của hạt cà phê trong khoảng thời gian 
dài

Chế độ ly kép
Chuẩn bị 2 tách espresso cùng một lúc 
hoặc x2 lượng cà phê cho 1 tách cũng 
chỉ trong 1 lần nhấn

Màn hình hiển thị TFT
Biểu tượng riêng cho từng loại thức 
uống giúp việc pha chế trở nên đơn 
giản hơn.

Đầu chiết xuất tích hợp
Đèn led định vị cốc, đầu chiết xuất thay 
đổi chiều cao đến 135mm và không cần 
di chuyển cốc

Foam sữa/
Sữa ấm

Nút menu

Nút chọn 2 tách/lần

5 lựa chọn đậm/
nhạt cho cà phê

Nước
nóng

Latte
maccchiato

Cappuccino

Espresso

Café
Crème

Bảng nút
điều chỉnh

Màn hình
màu TFT

Hộp
đựng
cà phê 
hạt 
125g

Nút hiển thị công thức 
6 loại thức uống cà phê 
chuyên biệt

Lựa chọn màu sản phẩm

Bạc Đen

Máy pha cÀ phÊ Melitta® Passione OT vỚi khả năng 
tạo ra thức uống cÀ phÊ có hoặc không có sữa chỉ 
vỚi một lần nhấn, lựa chọn ĐẾn 10 thức uống cÀ phÊ 
khác nhau.
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Melitta® CI Touch 

Kích thước (WxHxD): 
Khối lượng: 
Điện áp/ Công suất: 
Bình chứa nước:
Hộc chứa hạt: 
Công suất:

Thiết lập nhiệt độ pha:
Tiết kiệm điện với công tắc 0 watt
Làm sạch và tẩy cặn tự động, 4 thiết lập độ cứng của nước
Bộ phận pha có thể tháo rời
Hệ thống sữa Plug-in linh hoạt, sức chứa 1L
5 thiết lập điều chỉnh mức độ xay
4 thiết lập độ đậm cà phê

25.5 x 35.2 x 47.3 cm
9.3 Kg
220-240V/ 1,400W
1.8 L
270g (2 x 135g)
45 - 50 tách espresso/ngày, 
30 - 35 tách cappuccino/ngày
87 ° C / 90 ° C / 93 ° C

Yên tĩnh như tiếng thì thầm
Máy pha cà phê có động cơ xay siêu 
nhanh nhưng lại yên tĩnh như tiếng thì 
thầm

Một lần chạm 
Espresso, crema, cappuccino và latte 
macchiato có thể lựa chọn chỉ với một 
lần chạm.

Tùy chọn hạt thủ công
Lựa chọn hạt yêu thích từ 2 hộc chứa hạt 
cà phê khác nhau chỉ với một lần gạt

10 Công thức pha cà phê
4 lựa chọn cổ điển: espresso, cafe creme, 
cappuccino và latte macchiato hay sáng 
tạo 6 loại cà phê đặc biệt khác: lungo, 
americano hay espresso macchiato. 

Ghi nhớ cà phê của bạn
Tính năng ghi nhớ món uống ưa thích 
của bạn, ghi nhớ tối đa 4 người dùng

Chế độ ly kép
Chuẩn bị 2 tách cà phê ưa thích cùng 
một lúc hoặc x2 lượng cà phê cho 1 tách 
cũng chỉ trong 1 lần chạm

Đầu chiết xuất tích hợp
Đèn led định vị cốc, đầu chiết xuất thay 
đổi chiều cao đến 140mm và không cần 
di chuyển cốc

Màn hình
màu TFT

2 tách
đồng thời

Nút quay điều 
hướng về menu 
trực quan

Espresso
Latte

macchiato
Nước
nóng

Sữa nóng
hoặc sữa bọt

4 chế độ điều 
chỉnh độ đậm 

cà phê

Hộp đựng hạt cà phê 
sức chứa 2 x 135g

Cappuccino
Café Crème

Lựa chọn màu sản phẩm

Bạc Đen

Melitta® CI Touch chỉ vỚi một lần chạm trÊn mÀn 
hình cảm ứng cùng khả năng pha chẾ 10 món khác 
nhau, lựa chọn 2 loại hạt cÀ phÊ khác nhau, ghi nhỚ 
4 profile riÊng phù hợp cho văn phòng hiện Đại.
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Melitta® Barista TS Smart

Kích thước (WxHxD): 
Khối lượng: 
Điện áp/ Công suất: 
Bình chứa nước:
Hộc chứa hạt: 
Công suất:

Thiết lập nhiệt độ pha:
Điều chỉnh vòi cà phê: 
Tiết kiệm điện với công tắc 0 watt
Làm sạch và tẩy cặn tự động, 4 thiết lập độ cứng của nước
5 thiết lập điều chỉnh mức độ xay
5 thiết lập độ đậm cà phê

25.5 x 36.5 x 46.5 cm
10.5 Kg
220-240V/ 1,450W
1.8 L
270g (2 x 135g)
45 - 50 tách espresso/ngày, 
30 -35 tách cappuccino/ngày 
87 ° C / 90 ° C / 93 ° C
140 mm

Yên tĩnh như tiếng thì thầm
Máy pha cà phê có động cơ xay siêu 
nhanh nhưng lại yên tĩnh như tiếng thì 
thầm 

Lựa chọn loại hạt tự động
Lựa chọn loại hạt từ 2 hộc chứa cà phê, 
cả tự động hoặc tùy chọn theo ý thích

21 Công thức cà phê
Thức uống đa dạng lên tới 21 món, 
gồm 4 loại truyền thống espresso, café 
crème, cappuccino, latte macchiato, 
thêm 17 loại cà phê khác

Ghi nhớ cà phê của bạn
Tính năng ghi nhớ món uống ưa thích 
của bạn, và thậm chí ghi nhớ tối đa 8 
người dùng

Hệ thống aroma tốt nhất
Hạt cà phê được xay và sử dụng ngay 
lập tức, đồng thời máy xay hết hoàn 
toàn hạt cà phê không để thừa (Auto 
Empty Grinding).

Màn hình màu TFT
Màn hình màu TFT độ phân giải cao sẽ 
hướng dẫn bạn sử dụng máy một cách 
chi tiết.

Đầu chiết xuất tích hợp 
Đèn led định vị cốc, đầu chiết xuất thay 
đổi chiều cao đến 140mm và không cần 
di chuyển cốc

Espresso

Lựa chọn
phương pháp pha

Lựa chọn
loại hạt tự động

Ghi nhớ công thức cà phê tối đa 8 
người và công thức tổng quát

Cappuccino

Latte
macchiato

Nước
nóng

2 tách 
cà phê 
cùng 

lúc

Café Crème 
Màn hình TFT

Sữa bọt hoặc
sữa ấm

5 cài đặt
độ đậm cà phê

Melitta® Barista TS Smart lÀ chiẾc máy pha thông 
minh cho văn phòng cao cấp – 21 công thức cÀ phÊ 
khác nhau, tự Động lựa chọn 2 loại cÀ phÊ, ghi nhỚ 
lÊn ĐẾn  8 profile riÊng.
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Melitta® Cremio

Bọt sữa tuyệt hảo sánh mịn
Tạo bọt sữa sánh mịn, thậm chí với sữa 
đậu nành, sữa không chứa lactose hay 
sữa nguyên kem.

Sữa nóng
Tính năm hâm sữa tích hợp giúp bạn 
chuẩn bị cacao nóng hay sữa nóng và 
ngăn chặn sữa bị cháy bên trong.

Bọt sữa nóng và lạnh
Cho dù là latte macchiato, cappuccino 
hay cà phê đá, tất cả những gì bạn cần 
làm là một nút nhấn

Thao tác dễ chịu nhờ vào thiết kế
Cool - touch
Bề mặt chống nhiệt đảm bảo an toàn 
chạm vào kể cả khi chứa sữa nóng

Dễ dàng vệ sinh
Lớp chống dính bên trong bình giúp 
làm sạch dễ dàng. Ngoài ra, nắp và bộ 
phận đánh an toàn với máy rửa chén

Vận hành trực quan
Các nút nhận có đèn chiếu sáng, hiển 
thị min/max cả hai bên. Bên trong bình 
chứa có đánh dấu giúp sử dụng dễ dàng. 

Dễ dàng bảo quản và sử dụng
Đế 360o và thiết kế cầm nắm khoa học 
giúp bạn thao tác dễ dàng.

Cho ra sữa nóng hoặc sữa lạnh, hoặc foam sữa 
chỉ với một nút nhấn
Pha chế cacao nóng nhanh tiện lợi
Pha chế bọt sữa với đậu nành hoặc sữa không 
chứa lactose
Bình chứa chống bám, vỏ nhựa có độ bóng cao
Nút vận hành được chiếu sáng (Đèn Đỏ: Hâm 
sữa & Đánh bọt sữa; Đèn Xanh: Bọt sữa nguội)
Dung tích cho bọt sữa đánh: 100 – 150ml
Dung tích cho sữa nóng: 100 – 250ml
Tự động tắt
Đế 360o  với chân cao su và bình đánh sữa 
không dây
Tích hợp khoang chứa dây bên dưới đế máy
Cool Touch
450 watts

Cremio lÀm hÀi lòng 

những người yÊu cÀ phÊ 

latte macchiato vỚi foam 

sữa nóng hoặc lạnh béo 

nhẹ, nhiều hoặc ít sữa. 

Lựa chọn màu sản phẩm

Stainless
steel

Đen

21



2322

Melitta® Molino

17 Mức độ xay riêng biệt
Cài đặt xay nằm trong khoảng từ 1 
(rất mịn) đến 17 (rất thô) - cho cà phê 
espresso hoặc cho máy pha giấy lọc, 
hoặc pour over.

Lượng cà phê có thể điều chỉnh từ 2 – 
14 Tách
Công tắc xoay để cài đặt số lượng tách 
mong muốn từ 2 - 14 tách. Máy sẽ xay tự 
động theo cài đặt đã chọn.

Lưỡi xay có thể tháo rời từ đĩa xay
chuyên nghiệp
Cường độ xay đồng nhất nhờ điều 
chỉnh khoảng cách hai đĩa xay. Động 
cơ mạnh mẽ cho kết quả xay tuyệt vời 
trong thời gian ngắn.

Hộc chứa hạt tối đa 200g
Hộc đựng hạt của Melitta® Molino có 
nắp tháo rời và có thể dễ dàng đổ đầy 
với lượng tối đa 200g hạt cà phê.

Tự động tắt nguồn
Kinh tế và an toàn: Ngay khi quá trình 
xay vừa kết thúc, Melitta® Molino tự 
động tắt nguồn

Tự động tắt nguồn
Hộc chứa bột có thể tháo rời
Công tắc bật/tắt
Hộc chứa hạt sức chứa 200g
Độ xay có thể điều chỉnh, lên tới 17 cấp độ xay
Có thể điều chỉnh lượng cà phê phù hợp với số lượng ly 
cà phê mong muốn
Số lượng ly cà phê có thể pha 2 – 14 tách
Đĩa xay có thể tháo rời
Khóa an toàn
100 watts

Molino vỚi Độ xay phù hợp 

vÀ lượng cÀ phÊ mong 

muốn tỪ hộc chứa hạt 

sức chứa 200g vỚi lượng 

cÀ phÊ tỪ 2 – 14 ly. 
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Melitta® Calibra

Thiết kế hiện đại: Sản phẩm được thiết kế bắt mắt nhờ 
vào chất liệu thép không gỉ tạo nên vẻ ngoài hiện đại
Dễ dàng vệ sinh: Hộc đựng cà phê và lưỡi xay đều có 
thể tháo rời nên rất dễ dàng vệ sinh. Sản phẩm còn 
đi kèm với một bàn chải.
39 cấp độ xay khác nhau
Cân điện tử tích hợp đo lường chính xác lượng cà phê 
xảy ra

Có thể xay cà phê cho pha espresso và pha cà phê 
thủ công
Thiết kế thông minh ở cổng ra cà phê để đặt vừa 
phễu lọc hoặc portafilter
Lập trình 3 cài đặt chế độ xay theo gram, số tách 
hoặc số giây
Kích thước (WxHxD): 12 x 37.4 x 27.7 cm
160 watts

Lưỡi xay hình nón

Hộc chứa hạt có thể tháo rời

Màn hình hiển thị LCD

Hộc chứa bột có thể tháo rời

Sử dụng nhiều mục đích

39 mức độ xay

Chất liệu thép không gỉ

Cổng ra cà phê bột với
vòng silicone

Cân kỹ thuật số tích hợp

Khuyến nghị
•  Mức 1 - 5 cho espresso
•  Mức 6 - 26 cho cafe giấy lọc
•  Mức 27 - 39 cho bình pha cafe

Cà phê bột đi ra chuẩn hơn

Các thành phần bằng 
thép không gỉ

Để xay cà phê chính xác đến từng gram

Sức chứa lên đến 375g

Lựa chọn giữa 3 chương 
trình xay:
•  Trọng lượng
•  Số lượng tách
•  Xay thủ công

Sức chứa lên đến 200g

Có thể xay trực tiếp vào 
phễu lọc cà phê hoặc 
portafilter.

Calibra cho phép lựa chọn 

3 chẾ Độ xay: tự Động, 

xay chính xác theo gram 

vÀ xay theo thời gian xay 

chính xác bằng giây.

25
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An toàn với máy rửa chén
Dễ dàng rửa sạchMàu thời thượng

Sẽ là điểm nhấn trong
căn bếp của bạn

Kiểm soát tầm nhìn
Cửa sổ quan sát cho phép theo 
dõi bình chứa đầy hay chưa

Mặt nhám dễ chịu
Cảm thấy thoải mái

khi sử dụng

Bình chứa lớn
Cho phép bạn pour nhiều hơn,
không chỉ là một tách cà phêSứ chất lượng cao

Tạo vẻ ngoài sang trọng
cao cấp

Lựa chọn màu sản phẩm

Xanh Hồng Xám Vàng

Melitta® Pour Over

Pour Over – niềm vui thuần 

túy tỪ cách pha cÀ phÊ 

thủ công truyền thống.
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Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstraße 99, 32427 Minden, Đức

www.melitta.eu.com

Melitta® - Chất lượng dựa trên cách thưởng thức cà phê

Thưởng thức cà phê – Đây là những gì chúng tôi hướng tới kể từ khi Melitta Bentz 
sáng tạo ra phễu lọc cà phê đầu tiên trên thế giới năm 1908, đặt nền móng cho 
thưởng thức cà phê hiện đại ngày nay. Niềm vui đối với cà phê này đã và đang 
thúc đẩy chúng tôi không ngừng cung cấp chất lượng tốt nhất, cách thưởng 
thức độc đáo, với chuyên môn, tính sáng tạo và tình yêu sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm tại www.melitta.eu.com
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