
 

Master 5000 
För kontor, café och hemmabruk  

 
Klicka på bilden ovan för en förstoring 

 
En espresso gör du på ca 20 sekunder. 

Tryck på kaffeknappen en gång för en espresso. 
Tryck 2 gånger och du får 2 espresson. 

 

 
OBS! Denna maskin finns endast  

till föräljning i webshopen 

Elegant kaffemaskin för espresso eller vanligt 
kaffe  

Master 5000 är den populäraste maskinen hos Solis. Teknisk 
fulländning och enkelt handhavande präglar denna 
helautomatiska 2-koppars espressomaskin - en kombination av 
hög teknologi, vacker design och ett attraktivt pris. 

Master 5000 har en lång rad finesser som gör bryggningen till 
ett nöje, såsom optimal förbryggsystem, automatiskt utkast av 
sump, en ultratyst kvarn och en lättåtkomlig bryggenhet. 
Koppvärmare finns ovanpå maskinen under ett lock, och 
vattentanken kan fyllas på uppifrån. Justerbara munstycken 
tillåter koppar och glas av olika höjd. Självklart ger maskinen 
också kraftig ånga och hett vatten. 

Enkel att sköta 

Den översiktliga panelen med knappar är lätt att förstå. 
Ångröret ger perfekt skum, även för den som inte är så van. 

För espresso eller vanligt kaffe  

Om du tycker om kaffe tycker du också om denna maskin, såväl 
för dess utseende som dess enkelhet och som för det mycket 
aromatiskta kaffet. 
Kvarnen kan ställas om till grövre malning och du får då ett 
vanligt, gott svenskt kaffe.  

TEKNISKA DATA 
Mått: 36x38x36 cm (BxHxD)

Utförande: ABS Antracit med tank, 

Vikt: 9,5 kg Transportvikt: 11kg

El:     230V 50Hz 1250W

Ångkapacitet:  0,9 BAR    

Värmepannor: termoblock

Vatten: 1,8 liter 

Bönbehållare: 300 g kaffe

Sumpbehållare Plats för 20 bryggningar

Uppvärmningstid: 2 minuter för kaffe 
3 minuter för ånga

Pump: Elektromagnetisk

Bryggrupp: Justerbar i höjdläge

Ångrör: För vatten/ånga och avtagbart cappuccinorör

Kaffekvarn: Koniskt malverk 

Kaffedosering: Programmerbar

Vattenmängd: Volymetrisk dosering -tre förval

Bryggtemperatur: Förvald

Rengöring: Integrerat automatiskt rengöringssystem

Avkalkning:  
Överhettningsskydd: Termostat

Tillval och alternativ  
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Sumpen hamnar 

automatiskt i ett fack, 
som är lätt att tömma  

 
Maskinen är lätt att 

komma åt för justering 
eller rengöring 

 
Tystgående kvarn och 
praktisk behållare för 

bönor  

 
Enkelt att skumma mjölk 
till cappuccino eller latte 
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