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WMF 1200 F brygger filterkaffe från nymalda kaffebönor 
direkt ner i kopp, kanna eller via bryggarmen ner i en termos. 
Kaffemaskinen brygger 0,5 liter filterkaffe från nymalda bönor 
på bara 65 sekunder vilket gör det möjligt att snabbt och 
effektivt fylla stora muggar eller mindre termosar. Behöver du 
ta ut ännu större mängder väljer du modellen med bryggarm 
som då kan leverera kaffet i en större termos.

Oavsett om maskinen används för att servera kaffe i kopp 
till frukosten eller leverera kaffe för större möten och 
många gäster ger 1200 F alltid ett enastående resultat. 

Välj mellan en eller två kvarnar samt med eller utan 
bryggarm (för bryggning i termos). 

WMF 1200 F är lättplacerad med sin smala bredd på 330mm 
och kan med fördel användas som komplement bredvid 
andra WMF kaffemaskiner eller i perfekt matchning med 
sin visuella motsvarighet WMF 1200 S.

Med 5 funktionsknappar nås alla inställningar på 5 nivåer 
och gör kaffemaskinen enkel att programmera för tillexempel 
enkel eller dubbel koppstorlek, muggar och kannor - alltid 
med perfekt kaffekvalitet. 

Utloppet för kaffe och varmt vatten kan justeras manuellt för 
koppar upp till 165mm höga. Med bryggarmen är det möjligt 
att fylla kannor upp till 170mm i bredd och 395mm i höjd.

WMF 1200 F har automatisk avstängningstid och ett Eco-läge 
vilket innebär att du kan minska energiförbrukningen vid 
minskad maskinbelastning.

Med automatisk rengöring går det snabbt och enkelt 
att rengöra kaffemaskinen. Sätt i en rengöringstablett i 
den manuella insatsen och starta via displayen den helt 
automatiska rengöringen av alla de komponenter som 
har kommit i kontakt med kaffet.

SPECIFIKATIONER

Spänning:   220 - 240 V/1/50+N+J
Avsäkring:   16amp
Effekt:    3.4 kW
Kv-anslutning:   R 3/8” (DN10)
Mått (BxDxH):   324 x 599 x 682 mm
Vikt:    ca 33 - 38 kg
Bönbehållare (vänster): 1000 g
Bönbehållare (höger): 1000 g
Totalt hetvattenuttag/h: 24 l 
Ljudnivå:   < 70 dB (A)


