
De standaard voor verse filter koffie.

Made in Germany.

Melitta Professional  
Coffee Solutions

Melitta® Cafina® XT8-F



OP VERSE FILTERKOFFIE 
GEPROGRAMMEERD

’s Ochtends bereikt hij zijn topvorm. Voor hem is het een thuiswedstrijd bij het ontbijt, bij conferenties, in de grootkeuken, 
als koffie bij gebak en onderweg in de snack- en to-go-verkoop: in de buitenshuismarkt kan filterkoffie zich succesvol 

naast de koffiespecialiteiten handhaven. Op voorwaarde dat hij vers gezet is. Met de filtervolautomaat Melitta®  
Cafina® XT8-F zit u goed. Hij zet verse filterkoffie, tekens wanneer u deze nodig hebt.  

Helemaal naar behoefte – tot 500 kopjes per uur.





IN HOOGTE VERSTELBARE  
UITLOOP MET VERLICH-
TINGSCONCEPT
De in hoogte verstelbare uitloop kan 
in een handomdraai worden 
aangepast aan kopjes van elke 
grootte. De individuele verlichting 
met variabele kleuren past zich aan 
elke omgeving aan.

DIGITALE BESTURING EN 10,4”- 
MULTIMEDIA-TOUCHSCREEN 
Voor comfortabel bedienen, veelzijdig 
programmeren, film- en fotoweergave.   

ZWENKARM VOOR  
GROTE KANNEN
Aparte uitloop voor grote kannen: 
zwenkarm, lengte 180 mm of 500 mm.

LID VAN DE FAMILIE
De filterkoffievolautomaat Melitta® Cafina® XT8-F lijkt als een tweeling op de koffievolautomaat Melitta® 
Cafina® XT8 en past dan ook naadloos in de XT-machineserie van Melitta Professional Coffee Solutions: 

veredelde aluminium kast (geanodiseerd en gekogelstraald) in slank design (slechts 35 cm breed), ergono-
misch gekanteld bedieningspaneel met robuust glazen paneel en 10,4”-multimedia-touchscreen en smalle 

lichtstrips aan de in hoogte verstelbare uitloop van spuitgietzink. Het koffiereservoir bovenop bevat drie 
kilogram gemalen filterkoffie.

70 - 200 mm



GROTE VOORRAAD
Het koffiepoederreservoir bevat 
drie kilogram filterkoffie.

THEEWATER OOK APART
Theewater is ook apart beschikbaar. 
De optionele heetwaterpijp van 
roestvrij staal laat voldoende ruimte 
voor Melitta® thermos- en roestvrijsta-
len kannen (200 mm hoogte) en maakt 
de parallelle afgifte van koffie en water 
mogelijk.

STIPT VERS GEFILTERD    
De weekplanner zorgt ervoor dat naar 
behoefte filterkoffie wordt gezet, ver-
mijdt lange standtijden van de koffie in 
de warmhouder en plant de reiniging.

ALTIJD VERS, ALTIJD FLEXIBEL
De Melitta® Cafina® XT8-F zet tot 500 kopjes filterkoffie per uur. Comfortabel altijd vers gefilterd: in de weekplanner 
stelt u de tijden en hoeveelheden in, zodat de XT8-F altijd naar behoefte verse filterkoffie zet en lange standtijden 

van de koffie in de warmhouder worden vermeden. Onverwachte drukte? Stel op het touchscreen gewoon de nieu-
we gewenste voorraad in, wanneer plots de zon schijnt. Ook bij de afgifte van de vers gezette koffie toont de filter-

volautomaat zich flexibel. Kopje of beker? Kannetje of kan? Op het 10,4”-multimedia-touchscreen kan het gewenste 
product overzichtelijk worden gekozen. 



OVERZICHT VAN MELITTA® CAFINA® XT8-F

SLANK DESIGN VAN DE  
NIEUWE XT-GENERATIE

VEEL TOEBEHOREN

VERSE FILTERKOFFIE  
NAAR BEHOEFTE 

ZWENKARM VOOR  
GROTE KANNEN

TIMING VOOR VERSE KOF-
FIE  MAKKELIJK GEMAAKT

10,4"-TOUCHSCREEN CLEAN IN PLACE (CIP®) WEEKPLANNER 

KOFFIEPOEDERRESERVOIR  
VOOR 3 KG GEMALEN 

KOFFIE

VERSCHILLENDE  
AFREKENSYSTEMEN

UITLOOP MET  
VERLICHTINGSCONCEPT

EENVOUDIGE TOEGANG  
MET SLEUTEL 

De foto toont de XT8-serie. Van links naar rechts: XT8-F, XT CW, XT MC30, XT8 en Cafina® LIFE 2



350 mm
580 mm
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OPTIES

Heetwateruitloop •
Aparte heetwateruitloop º
Koffiedikafscheider º
Afsluitbaar koffiepoederreservoir •
Vaste wateraansluiting •
CIP® •
Uitloop voor grote hoeveelheden º
AANBOUWAPPARATEN

Betaalsystemen º
Kopjeswarmer º

• =  standaarduitrusting º = optioneel

UURCAPACITEIT IN KOPJES*:
Koffie    500
Heet water  80 liter

* = (afhankelijk van drank en volume)

TECHNISCHE GEGEVENS 
Aansluitwaarden:  
400 volt / 9,5 kW

AFMETINGEN 
Afmetingen (b x d x h):  
350 x 580 x 765 mm

OVERZICHT VAN MELITTA® CAFINA® XT8-F

300×620×580 mm 
(b x h x d)

180×580×580 mm 
(b x h x d)

180×580×580 mm 
(b x h x d)

180×580×580 mm 
(b x h x d)

Melitta® Cafina® 

CW30 
Kopjeswarmer 

voor ca. 80-120 
kopjes

Melitta® Cafina® 
XT CA 

Muntproever

Melitta® Cafina® 
XT CC 

Muntwisselaar

Melitta® Cafina® 
XT CR 
Giraal  

betaalsysteem



®
 G

er
eg

ist
re

er
d

 m
er

k 
va

n 
ee

n 
on

d
er

ne
m

in
g 

va
n 

d
e 

M
el

itt
a 

G
ro

ep
.  

04
/2

01
9

Melitta Professional Coffee Solutions Benelux BV • Edisonweg 25 • 4207 HE  Gorinchem  
 Tel NL: +31 (0)184-671660 • Tel BE: +32 (0) 78-151660 • www.melitta-professional.nl • professional@melitta.nl


