
Tên sản phẩm Mã sản phẩm GTIN 40.06508.

Latticia® OT, Frosted Black F30/0-100 22392.3

latticia® OT
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Chi tiết sản phẩm:

•		Tiết	kiệm	năng	lượng	khi	bạn	nhấn	công	tắc	0	watt	để	ngắt	kết	
nối	nguồn	điện

•		Các	bộ	phận	mạ	crom	:	vòi	chiết	xuất	cà	phê,	nút	xoay	điều	 
khiển	và	nút	nguồn

•		Ngăn	chứa	nước	có	thể	tháo	rời	với	chức	năng	giám	sát	 
mực	nước	tự	động

•	1450	W

•	Kích	thước	(W	x	H	x	D)	200	x	352	x	459	mm	

Nút điều chỉnh lượng cà 
phê chiết xuất từ 25 đến 
220ml

Café Crème 
Nút nguồn

3 lựa chọn 
đậm/nhạt cho 
cà phê

Cappuccino

Màn hình LED 
hiển thị

Latte macchiato

Foam sữa

Nước nóng 
hoặc bảo 
trì/vệ sinh

Ống lấy sữa

Ngăn chứa nước 
lớn (1.5 l) Ngăn chứa hạt lớn (250g)



 latticia® OT
FOAM SỮA ĐỈNH CAO

Máy	pha	cà	phê	Melitta®	Latticia®	OT	mới	sẽ	thuyết	phục	bạn	với	lớp	bọt	sữa	hoàn	hảo,	tính	năng	một	chạm	trực	quan	và	thiết	kế	
hiện	đại	tiết	kiệm	không	gian.

Máy	pha	cà	phê	tự	động	nhỏ	gọn	chỉ	rộng	20	cm	nhưng	lại	có	những	tính	năng	của	máy	Melitta®	chất	lượng	cao,	mà	còn	có	một	
tính	năng	hoàn	toàn	mới	–	hệ	thống	đánh	bọt	sữa	LATTEperfection.	Nhờ	vào	việc	sữa	được	đánh	2	lần	thay	vì	1	lần,	từ	đó	foam	
sữa	sẽ	mịn	hơn	gấp	đôi,	nhiệt	độ	sữa	cũng	ổn	định	hơn,	và	làm	nổi	bật	hẳn	hương	vị	thơm	ngon	của	sữa.	Các	nút	ấn	trực	tiếp	cho	
phép	bạn	chuẩn	bị	cà	phê	crème,	cappuccino,	latte	macchiato	và	bọt	sữa	đơn	giản	chỉ	với	một	cú	chạm.	Chế	độ	Ly	kép	-	Double	
Cup	sẽ	chiết	xuất	2	ly	cà	phê	cùng	lúc	khi	bạn	nhấn	nút	tương	ứng	hai	lần.	Hơn	nữa,	ngăn	chứa	hạt	và	ngăn	chứa	nước	lớn	hơn	
đảm	bảo	đáp	ứng	nhu	cầu	uống	cà	phê	nhiều	hơn.	

Melitta®	Latticia®	OT	-	Thưởng	thức	cà	phê	trọn	vẹn	chỉ	với	một	cái	chạm	tay.

ĐIỂM NỔI BẬT

Cối xay cực kì yên tĩnh 
Máy	pha	cà	phê	tự	động	Melitta®	Latticia®	OT	có	lưỡi	dao	hình	nón	được	cải	tiến	nhờ	vậy	âm	thanh	xay	cà	phê	
cực	kỳ	yên	tĩnh	và	nhanh	chóng.

SUPER SILENT

Ngăn chứa nước và ngăn chứa hạt lớn
Melitta®	Latticia®	OT	có	ngăn	chứa	nước	lớn	với	dung	tích	1.5	L	và	ngăn	chứa	hạt	250	g.

XL

1,5L 250 G

Hệ thống đánh bọt sữa hoàn hảo 
Sữa	được	đánh	2	lần	thay	vì	1	lần,	từ	đó	foam	sũa	sẽ	mịn	hơn	gấp	đôi,	nhiệt	độ	sữa	cũng	ổn	định	hơn	và	làm	
nổi	bật	hẳn	hương	vị	thơm	ngon	của	sữa.

LATTE PERFECTION
SYSTEM

TẬN HƯỞNG CÁC TÍNH NĂNG TIỆN DỤNG
Công nghệ chiết xuất mùi hương - Aromatic 
Coffee Enjoyment
Nhờ	vào	hệ	thống	bơm	mới	mà	dòng	chảy	
của	nước	được	kiểm	soát	từ	từ,	giúp	chiết	xuất	
được	hết	hương	vị	và	tinh	chất	cafe.

Điều chỉnh độ đậm, nhạt của cà phê
Với	tùy	khẩu	vị,	bạn	có	thể	điều	chỉnh	độ	đậm	
nhạt	của	cà	phê	dễ	dàng	với	3	mức	độ	nhẹ,	vừa	
hoặc	mạnh.

TÍNH NĂNG TRỰC QUAN
Chế độ Ly kép
Mặc	dù	chỉ	rộng	20	cm	nhưng	Latticia®	OT	có	
đủ	không	gian	để	dễ	dàng	chuẩn	bị	2	ly	cà	phê	
với	sữa	cùng	một	lúc.

Điều chỉnh lượng cà phê chiết xuất
Bạn	có	thể	cài	đặt	lượng	cà	phê	chiết	xuất	
trong	công	thức	pha	chế	cà	phê	hoặc	những	
thức	uống	có	sữa	tùy	ý	trong	khoảng	25	đến	
220ml. 

DỄ DÀNG LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ
Nhanh chóng & Sạch sẽ
Hệ	thống	làm	sạch	mạch	sữa	Quick	&	Clean	
mới	mang	đến	cho	bạn	sự	sạch	sẽ	khi	vệ	sinh.

Tháo rời bộ phận pha chế
Bộ	phận	pha	chế	có	thể	tháo	rời	giúp	việc	vệ	
sinh	bên	trong	trở	nên	đơn	giản	hơn.Tất	cả	các	
bộ	phận	đều	dễ	dàng	tháo	rời	và	vệ	sinh.
 

Quá trình chuẩn bị chuẩn Ý
Quy	trình	chuẩn	bị	tách	cà	phê	chuẩn	Ý	giúp	đảm	
bảo	hương	vị	đích	thực	vì	các	thành	phần	nguyên	
liệu	được	kết	hợp	với	nhau	đúng	như	phiên	bản	
của	Ý.

5 chế độ điều chỉnh độ mịn cỡ xay cà phê
Máy	có	5	chế	độ	tinh	chỉnh	độ	mịn	khi	xay,	phù	
hợp	với	nhu	cầu	của	mỗi	cá	nhân.

Điều chỉnh độ cao của vòi chiết xuất
Chiều	cao	của	vòi	chiết	xuất	có	thể	được	điều	
chỉnh	lên	đến	135	mm	để	bạn	cũng	có	thể	thoải	
mái	sử	dụng	các	loại	ly,	tách	với	mọi	kích	cỡ.

Chương trình vệ sinh và tẩy cặn hoàn toàn tự 
động
Máy	Melitta®	Latticia®	OT	sẽ	gửi	thông	báo	nếu	
cần	phải	khởi	động	chương	trình	vệ	sinh	máy	
hoặc	tẩy	cặn	cà	phê	tự	động.

AUTO CLEAN & 
DESCALING

Chống trầy xước
Khay	nhỏ	giọt	và	khay	để	ly	thiết	kế	mới	bằng	
thép	không	gỉ	với	phần	khay	nhựa	tích	hợp	
chống	trầy	xước	chất	lượng	cao.

AROMATIC
COFFEE

ENJOYMENT

3 STEPS

STEPLESS
VOLUME ADJUST

MIN. MAX.

*	Con	số	này	dựa	trên	mức	độ	chiết	xuất	đầy	ly	120	ml	với	sáu	quy	trình	phân	phối	mỗi	ngày	và	sáu	thay	đổi	bộ	lọc	dựa	theo	thông	tin	thiết	bị.

Nút bảo trì/ vệ sinh
Nút	bảo	trì/vệ	sinh	cung	cấp	quyền	truy	cập	
nhanh	vào	chương	trình	làm	sạch	và	tẩy	cặn,	
đến	cài	đặt	nhiệt	độ	pha	và	độ	cứng	của	nước	
cho	đến	chức	năng	Tự	động	TẮT.	Thay	đổi	bộ	
lọc	cũng	rất	đơn	giản.

SERVICE

QUICK & 
CLEAN

ANTI
SCRATCH

Hỗ trợ thông minh 
Bạn	muốn	biết	thêm	thông	tin?	Tải	ngay	ứng	dụng	Melitta®	Companion®	xuống	điện	thoại	thông	minh	của	bạn.	
Tất	nhiên	bạn	cũng	sẽ	nhận	được	dịch	vụ	nhanh	chóng	thông	qua	ứng	dụng	này		

Một nút chạm 
Giờ	đây	bạn	có	thể	chọn	tùy	thích	giữa	cà	phê	Creme,	Cappuccino,	Latte	Macchiato	bằng	cách	nhấn	chọn	
trực	tiếp	từ	hình	ảnh	thực	tế	được	tô	màu.	Bọt	sữa	và	nước	nóng	cũng	được	cung	cấp	dễ	dàng,	thuận	tiện	
thông	qua	hệ	thống	One	Touch	của	Melitta®	Latticia®	OT.

Khả năng tương thích bộ lọc nước
Tốt	nhất	là	sử	dụng	bộ	lọc	nước	Melitta®	Pro	Aqua	-	sau	đó	cà	phê	của	bạn	sẽ	ngon	hơn	nữa.	Một	lợi	thế	nữa:	máy	
pha	cà	phê	tự	động	của	bạn	chỉ	cần	bảo	trì	một	lần	mỗi	năm	*.		Các	cặn	vôi	limescale	trong	mạch	nước	được	ngăn	
chặn	càng	lâu	càng	tốt	bởi	bộ	lọc.


