
BREW 1801

Relax ... it’s Miko coffee



Glaskan Thermos
Capaciteit 1,8 L (+/- 15 koppen) 1,8 L (+/- 15 koppen)
Aansluitwaarde 230 V / 1800 W 230 V / 1600 W
H x B x D in mm 436/577 x 209 x 372 556/695 x 209 x 372
Doorlooptijd c.a. 5 min c.a. 5 min

1. Verse koffie: Met deze handige koffiesystemen zet u in 5 minuten 15 koppen versgemalen filterkoffie! 
Plaats de pouch met vers gebrande koffie in het toestel, druk op de knop en even later komt de heerlijke 
koffiegeur u al tegemoet! Als het toestel is opgewarmd, kan u continue koffie blijven zetten. 

2. Kwaliteit: Dankzij de handige voorgedoseerde pouches krijgt u een constante koffiekwaliteit,  
ongeacht wie de koffie zet.  
De voorgedoseerde pouches zijn verkrijgbaar in verschillende smaken en variëteiten. 

3. Efficiënt: Voortaan geen geknoei meer met koffieschepjes, verfrommeld filterpapier of gemorste koffiedras. 
Via de handige voorgedoseerde ouches en de automatische watervulling krijgt u steeds een optimale en  
constante koffiekwaliteit. 

4. Economisch: U ontvangt het toestel bij afname van onze koffie gratis in bruikleen,  
inclusief gratis service en onderhoud.  

Voordelen

• Toestel standaard geleverd met 2 thermoskannen of 2 glazen kannen (decanter).
• Glaskansysteem is voorzien van een tweede warmhoudplaat bovenop de machine.
• Voorzien van een speciale filterhouder voor gebruik van de koffiepouches van Miko.
• Ook beschikbaar als niet-wateraangesloten versie.

BREW 1801
Dankzij het unieke BREW 1801 pouch systeem van Miko Koffie bent u altijd verzekerd van een heerlijke kop koffie met een 
constante, hoge kwaliteit. In slechts 5 minuten bereidt de 151 een volle kan koffie. Afhankelijk van het gekozen systeem 
wordt de machine geleverd met 2 glas- of thermoskannen. Terwijl u de koffie uitserveert maakt de BREW 1801 de volgende 
kan al voor u klaar. Gratis bij u in bruikleen bij afname van onze koffie, inclusief gratis service en onderhoud. Bovendien 
contract vrij. Neem daarom snel uw eigen 1801 “op proef”.

www.mikocoffee.com


