
Productnaam       Typenr. GTIN 40.06508.

Melitta® Calibra® 1027-01 SST BK 22156.1

Calibra®
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•  Modern design 
De Calibra® is ook qua look toonaangevend. Dankzij de vele elementen in hoogwaardig roestvrij staal en het 
moderne design is deze koffiemolen een echte blikvanger.

•  Gemakkelijk te reinigen 
Het bonenreservoir, het opvangbakje voor gemalen koffie en de molenring kunnen uit het apparaat worden 
genomen en zijn heel gemakkelijk te reinigen. Bij de koffiemolen zit ook een reinigingsborstel.

• Afmetingen: (B x H x D): 120 x 374 x 227 mm

• 160  W

Verdere productkenmerken:



Uitneembaar bonenreservoir

Inhoud van max. 375 g

39 maalstanden 

Aanbevolen maalstanden:  
• 1–5 voor espresso   
• 6–26 voor filterkoffie   
•  27–39 voor gebruik in een  

cafetière 

Behuizing van roestvrij staal

Elementen in hoogwaardig  
roestvrij staal

Display (lcd)

Keuze uit drie 
maalprogramma‘s:  
• Gewicht  
• Kopje  
• Manueel

Uitneembaar opvangbakje

Inhoud van max. 200 g  

Ingebouwde digitale weegschaal

Om de gemalen koffie tot op de gram 
af te wegen

Veelzijdig gebruik

Mogelijk om 
de koffiebonen 
rechtstreeks in 
een koffiefilter of 
portafilter te malen

Uitloop voor gemalen  
koffie met siliconen ring

Voor een  
gecontroleerde afgifte  
van gemalen koffie

Kegelvormige stalen molen

 Melitta® Calibra®

Precisie voor een perfect aroma
Voor koffieliefhebbers is een perfecte smaak en een vol aroma bijzonder belangrijk. Dat resultaat bereikt  
u het best met versgemalen koffiebonen. Een koffiemolen is voor elke koffieliefhebber dan ook een must. 

Bij de bereiding van koffie hebben kwaliteit, precisie en persoonlijke voorkeuren de voorbije jaren aan belang 
gewonnen. Consumenten gaan daarom steeds vaker op zoek naar apparaten van hoge kwaliteit. Dat 
inspireerde ons om de Melitta® Calibra® te ontwikkelen: een elektrische koffiemolen met bijzondere functies, 
hoogwaardige materialen en een modern design. 

Via het schuine bedieningspaneel van de Calibra® kunt u kiezen uit drie maalprogramma‘s: als u het graag 
eenvoudig houdt, selecteert u het automatische maalprogramma voor het gewenste aantal kopjes. Als u 
exact weet hoeveel koffie u nodig heeft voor een optimale smaak, kunt u de gemalen koffie tot op de gram 
afwegen. En als derde optie kunt u het maalproces ook manueel starten en stoppen.

Opvallendste kenmerken:

39 maalstanden om alle soorten koffie te bereiden
39 maalstanden van grof tot zeer fijn om uw favoriete koffie te bereiden. Of u nu espresso 
of filterkoffie wilt bereiden of koffie wilt zetten met een cafetière: met de Calibra® zijn uw 
koffiebonen altijd perfect gemalen.

Kegelvormige stalen molen 
Het hart van de Calibra® is een duurzame, kegelvormige stalen molen met hoge precisie.

Ingebouwde digitale weegschaal om de gemalen koffie tot op de gram af te wegen 
Een innovatief hoogtepunt van de Calibra® is de ingebouwde weegschaal om de gemalen 
koffie tot op de gram af te wegen voor de bereiding van alle soorten koffie.  

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met display  
Via het schuine bedieningspaneel met lcd-display kunt u gemakkelijk kiezen uit de 
verschillende maalopties.

Veelzijdig gebruik 
Dankzij de ingebouwde tarraknop met nulstellingsfunctie kunt u de exacte hoeveelheid 
koffie afwegen die u nodig heeft, ook in een 1x4® koffiefilter of portafilter.

PROFESSIONAL 
CONICAL BURR 

GRINDER

Uitneembaar bonenreservoir 
In het uitneembare bonenreservoir is plaats voor max. 375 g koffiebonen.

Uitneembaar opvangbakje  
Het opvangbakje voor gemalen koffie heeft een inhoud van 200 g en kan ook uit het 
apparaat worden genomen.


