
• 1.550 Watt vermogen voor een snelle, optimale koffiezettijd en -temperatuur 
• Duurzaam RVS verwarmingselement voorzien van droogkookbeveiliging
• Temperatuur gestuurde verwarmingsplaat (PCT) voor de ideale koffiebewaartemperatuur
• Afneembare watertank van 1,25 liter / max. 10 koppen koffie met inhoudsindicator 
• Afneembare sproeikop met 16 gaatjes voor gelijkmatige verdeling over de koffie
• ‘Soft Touch’ instelling van druppelstop en doorlooptijd
• Doorlooptijd instelbaar naar koffiehoeveelheid; van 2 tot 5 en van 6 tot 10 koppen koffie
• Slimme druppelstop met doorloopbeveiliging (zet geen koffie in druppelstopstand)
• Dubbelwandige uitneembare filterhouder met aromageleiding
• LED toets verlichting, diverse elektronische beveiligingen en ‘koffie klaar’ geluidsignaal
• ‘Auto Off’ energie spaarstand. Schakelt na 38 minuten automatisch uit.
• De afneembare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig
• Solide gietaluminium body met behuizing in zwart of geborsteld aluminium 
• Kema Keur en 5 Jaar garantie (2 + 3 jaar verlengde garantie na registratie)
• ECBC (European Coffee Brewing Centre) keurmerk – optimale koffietemperatuur en doorlooptijd

Optioneel:
• Aroma houdende dubbelwandige TRITAN® warmhoudkan met warmte isolerende deksel. BPA-vrij, 

voedselveilig, hygiënisch, onbreekbaar. Productcode: EP1010. Adviesverkoopprijs: €49,95.

Junior
EP10302 zwart

EP1034 aluminium

Kenners: ''de filterkoffie uit Hollandse Junior is de beste ter wereld''

Haal alles uit koffie
Van een beetje koffiedrinker wordt tegenwoordig verwacht dat-ie allerlei lagen
herkent in zijn bakkie. Je moet ''Kenia proeven''. En anders op zijn minst dat
''notige'', of die fruittoontjes..
Nu valt dat nog niet mee, bij koffie uit de gemiddelde koffiezetter. Wil je echt gaan
fijnproeven, en als een ware liefhebber met filterkoffie aan de slag? Beloon jezelf
dan met de Wereldkampioen Filterkoffie. Het koffiezetapparaat dat 5 jaar lang is
ontwikkeld met 1 doel: alle smaak in je koffie aan de oppervlakte brengen.

Het onafhankelijke en toonaangevende testorgaan ECBC uit Oslo bekroonde de
in de koffiewereld met achting ontvangen Junior met hun felbegeerde
keurmerk:
‘’Optimale extractie vanwege de exact gelijkmatige waterverdeling en
doorlooptijd, gecombineerd met de perfecte temperatuur’’.

Productcode
EP1032 zwart
EP1034 aluminium

Materiaal Gietaluminium / ABS 

Afmeting (HxBxD) 34 x 32 x 17cm

Gewicht 3 kg

Vermogen 1.550 Watt

EAN Code
8 719214 930110 (zwart)
8 719214 930134 (alu)

Garantie
2 jaar + 3 jaar na 
registratie

Wereldkampioen filterkoffie

Junior
Haal alles uit koffie


