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Technische Specificaties 
 

Benaming Thermoskan 1,5L-ST 

Art.-Nr: 190114 

Materiaal: RVS, kunststof 

Kleur:  Zilver, zwart 

Versie: 

 dubbelwandig 

 geschikt voor de afwasmachine 

 deksel met gietmechanisme 

 temperatuurverlies / uur ca. 4 °C 

Capaciteit: 1,5 liter, 

Afmetingen: B 140 x D 170 x H 215 mm 

Diameter stelvlak: 140 mm 

Gewicht: 0,72 kg 

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen! 

 
Ontworpen voor koffiezetapparaten: 

“Contessa 1002“ (Art.-Nr A190043) / “Contessa Duo“ (Art.-Nr 190049) /  
“Aurora 20“ (Art.-Nr 190047) 

 

Adviezen en tips 

TIP! 

Vóór elk gebruik moet de thermoskan grondig worden gereinigd met warm 
water en een mild reinigingsmiddel. Na het reinigen moet de thermoskan 
verschillende keren worden gespoeld met schoon water.  

 

 Vul de thermoskan met de benodigde warme of koude 
drank. 

 Plaats het deksel en sluit het door het met de richting 
van de wijzers van de klok mee te draaien. 

 Om een drankje uit een thermosfles te nemen, kantelt 
u de thermoskan en drukt u op de knop op het deksel 
met het gietmechanisme. Vul de beker of het glas met 
de nodige hoeveelheid drank. 

 Sluit het deksel door de knop op het deksel los te laten. 
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 Om ervoor te zorgen dat de thermoskan zijn temperatuur zo lang mogelijk behoudt, 
raden we aan om de thermoskan voor te verwarmen, als deze moet worden gevuld 
met warme drank of te koelen in het geval van koude dranken. Afhankelijk van de 
drank, giet u in de thermoskan warm of koud water en laat dit een tijdje in de 
thermoskan staan, voordat het langere tijd gevuld zal worden met de drank die nodig 
is. Op deze manier kan het optimale effect van de thermoskan worden bereikt. 

 Vul de thermoskan niet met koolzuurhoudende dranken, melkproducten of 
babyvoeding, omdat er een risico is op ziektekiemen en bacteriën. 

 Voordat u de thermoskan met water of thee vult, moet u de thermoskan grondig 
reinigen om de koffiesmaak te verwijderen als er eerder koffie in de thermoskan 
heeft gezeten.   

 
 

Reiniging  
 

 De thermoskan moet na elk gebruik worden gereinigd. 

 Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen. 

 Gebruik alleen een zachte doek en gebruik nooit schurende 

schoonmaakmiddelen die het oppervlak van de roestvrijstalen thermoskan 
kunnen beschadigen. 

 Verwijder voor het reinigen het deksel van de thermoskan. 

 Maak de thermoskan en het deksel schoon met warm water en een mild 
reinigingsmiddel of in de vaatwasser. 

 Hard water kan mogelijk witte, minerale afzettingen in de thermoskan achterlaten. 
Koffie kleurt gewoonlijk deze afzettingen en laat een bruinachtig residu achter. 
Gebruik een in de handel verkrijgbare reiniger om deze afzettingen te 
verwijderen. Zich houden aan de beschrijving van de producent van het 
desinfecterende middel. 

 Spoel na het reinigen de thermoskan enkele malen met schoon water. 

 Veeg de thermoskan van buiten af met een zachte, vochtige doek. 

 Laat de thermoskan na het schoonmaken open zodat deze goed kan drogen en 
kan worden bewaard voor verder gebruik. 
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