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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Coffee Maker 

Eén toestel voor al je warme dranken… hoe makkelijk is dat! Met de nieuwe FRITEL CO 2980 zet je niet alleen een 

zalige pot geurende koffie maar eveneens je favoriete thee, je hartelijke instant soepje of andere instant drinks. De 

één wil thee bij het ontbijt, de ander koffie...met enkel dit toestel wordt je op je wenken bedient en heb je geen extra 

toestellen nodig op je aanrecht. Uiteraard kan dit toestel geprogrammeerd worden zodat de zalige geur van koffie of 

thee je tegemoet komt op het moment dat je hebt uitgekozen. 

Fritel, met Smaak bedacht ! 

COOKING SERIES 

Coffee Maker & Kettle 3 in 1 CO 2980 

Advies VKP 
€ 99,99 
 
• 1,8 + 1,4 L  
• 900 Watt (koffie) 
• 850 Watt (warm 

water) 

CO 2980 
 
Artikelnummer 
142800 
 
EAN Code 
5410585428000 
 

Unieke productvoordelen 

 Koffiezet en waterkoker 3 in 1  

• Koffie 

• Thee 

• Instant soep en instant drankjes 
 

 Programmeerbaar en 2 instelbare koffiesterktes 

• Normaal 

• Sterk 
 

 Ook instelbaar voor kleinere hoeveelheden : 1 tot 4 kopjes 

 
 2 Waterreservoirs met zichtbaar waterniveau voor koffiezet en waterkoker 

 Antikleef warmhoudplaat voor koffiekan 

 Dubbele beveiliging 

• Tegen oververhitting 

• Auto shut off na 30 minuten (koffie) 
 

Accessoires 

FRITEL 135605 
Inox reiniger  

WIGO 198700 
Snelontkalker  



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 Koffiezet en waterkoker  
 LCD scherm  
 Inhoud:  Koffie = 1,8 L  
  Water = 1,4 L  
 Inox frontpaneel  
 Zichtbaar waterniveau - zowel voor koffie als voor water  
 Instelbare koffiesterktes: 2 (normaal—sterk) 
 Instelbaar voor kleinere hoeveelheden : 1 tot 4 kopjes 
 Uitgestelde start 
 Antikleef warmhoudplaat voor koffiekan 
 Auto shut-off na 30 min. zonder gebruik (koffie na 30 minuten, water na 120 minuten) 
 Beveiliging tegen oververhitting  
 Kleur: inox/zwart 

COOKING SERIES 

Advies VKP 
€ 99,99 
 
• 1,8 - 1,4 L  
• 900 Watt (koffie) 
• 850 Watt (warm 

water) 
  

CO 2980  
 
Artikelnummer 
142800 
 
EAN Code 
5410585428000
  

Stadsheide 11, B-3500 Hasselt België  +32 (0)11 22 21 71 info@fritel.com 
Trade Mart Utrecht 3e etage X3 D418  Nederland  +31 (0)85 273 67 69 nederland@fritel.com  www.fritel.com 


