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• Pokrętło wyboru mocy parzenia
Umożliwia wybór pomiędzy zwykłym a mocniejszym 
naparem, zapewniając pełnię smaku z każdą filiżanką

• Zatrzymanie i nalewanie; automatyczne 
wyłączanie po upływie wybranego czasu 
utrzymywania temperatury
Pozwala na nalanie filiżanki kawy w dowolnym 
momencie przed zakończeniem parzenia

• Możliwość zaprogramowania na czas do 24 godzin, 
intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku z 
optymalną regulacją temperatury oraz elegancki, 
czytelny wyświetlacz LCD
Gwarancja otrzymania gotowej kawy dokładnie na 
czas, w dzień i w nocy
Utrzymanie optymalnej temperatury parzenia 
podczas całego procesu
Czytelna, łatwa obsługa, bez konieczności 
nawigowania po menu

• Czytelny wskaźnik i cykl czyszczenia
Zawsze idealna filiżanka kawy 

• Ekspres przelewowy o pojemności 1,7 l  
(12 filiżanek) z głowicą spiralną i podgrzewaną 
podstawą
Łatwe w użyciu, proste przyciski wyboru mocy naparu, 
małych ilości, parzenia i utrzymywania temperatury
Umożliwia utrzymanie kawy w idealnej temperaturze 
(wysokiej lub niskiej) przez 40 minut

• Filtr stały w kolorze złotym z dozownikiem, do 
tego wyjmowany zbiornik na wodę z dużym 
otworem i miarką dozowania 
Trwały, łatwy w użyciu i czyszczeniu filtr zastępuje 
filtry papierowe
Łatwe uzupełnianie wody, mniej wycieków, łatwość 
użycia

• Dwa przyciski parzenia (jeden z boku i jeden z 
przodu) 
Łatwa obsługa, łatwy dostęp 

• Szklany dzbanek o pojemności 1,7 l ze specjalną 
konstrukcją dziobka i ergonomicznym uchwytem
Zapobiega kapaniu i rozlewaniu, umożliwiając 
bezproblemowe nalewanie
Łatwość i wygoda nalewania

 



DANE TECHNICZNE 
Moc 1100 W
Napięcie 220–240 V
Częstotliwość 50/60 Hz
Materiał korpusu Plastik formowany/stal nierdzewna
Wymiary produktu wys. × szer. × dł. 36,4 × 18,2 × 34 cm
Wymiary opakowania wys. × szer. × dł. 43,7 × 24,9 × 40,4 cm
Wymiary opakowania zbiorczego wys. × szer. × dł. 46,2 × 26,4 × 42 cm
Waga netto 3,3 kg
Waga brutto 4,4 kg
Waga brutto opakowania zbiorczego 10 kg
Opakowanie zbiorcze 2 sztuki
Długość przewodu zasilającego 82 cm
Kraj pochodzenia Chiny

Sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu parzenia Tak
Funkcja automatycznego wyłączania Tak
Pozostały czas utrzymywania temperatury Tak
Minutnik zaparzania i zegar Tak
Wybór naparu mocnego/zwykłego Tak
Czytelny panel dotykowy Tak
Lampka wskaźnika czystości Tak
Utrzymywanie ciepła 40 min

MODEL KOLOR EAN EAN OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (2 SZTUKI)
5KCM1208EOB CZARNY 8003437601354 8003437601361
5KCM1208EWH BIAŁY 8003437601545 8003437601552

Ekspres przelewowy KitchenAid CLASSIC z głowicą spiralną 
5KCM1208

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Dzbanek o pojemności 1,7 l ze specjalną 
konstrukcją dziobka i pokrywką
Wykonany ze szkła z oznaczeniami do  
12 filiżanek.
Dziobek do nalewania zapobiega kapaniu i 
rozlewaniu, umożliwiając łatwe nalewanie do 
filiżanek o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie.

Wyjątkowa głowica z 29 otworami
Równomiernie nasyca wodą zmieloną kawę, 
zapewniając optymalne przefiltrowanie.

Filtr stały w kolorze złotym, z dozownikiem
Oznaczenia filiżanek w filtrze eliminują 
konieczność zgadywania, ile kawy trzeba 
nasypać.
Można myć w zmywarce (górny kosz). 
Zastępuje filtr papierowy (filtr standardowy 
nr 4). Nigdy nie używaj obu filtrów 
jednocześnie, ponieważ może to spowodować 
przelanie się wody i kawy w pojemniku 
parzącym. 

Wyjmowany pojemnik na wodę z miarką 
dozowania
Przezroczysty i łatwy do napełniania pojemnik 
na wodę z dużym otworem minimalizuje 
ryzyko rozlania.
Pojemnik na wodę powinien być napełniany 
wyłącznie ilością wody niezbędną do 
zaparzenia.

 


