Campeo 700 Watt

Inbouwmaten

In caravans, voertuigen of boten is vaak maar beperkte ruimte aanwezig om een
koffiezetter te plaatsen. Met onderstaande gegevens kunt u nagaan of een Campeo in een
bepaalde situatie past.
Campeo type

Original, 7804, 7810, 7815
New Generation, 7820
Viva, 7821, 7825, 7836
Quadrante, 7860, 7863,
7864, 7865
Campeo Up

Hoogte,
deksel
dicht
325
340
335

Hoogte,
deksel
open
455
450
440

Breedte Diepte

Opmerkingen

213
211
194

circa 50 mm aan zijkant nodig voor waterkan

280

455

185

230

330

105

318
328
310

circa 80 mm aan zijkant nodig voor de
waterkan
275/185 • Tray steekt aan voorkant 90 mm uit
• Rechts 90 mm nodig voor waterkan
330/220 • Tray steekt aan de voorkant 110 mm uit
• Links of rechts 100 mm nodig voor
waterkan

De afmetingen zijn in mm, met een marge van +/- 2 mm.
Het zijn de binnenmaten van de kleinste rechthoekige doos waarin het apparaat past.
Houd verder rekening met het volgende:
• Het deksel moet open kunnen om de pads te plaatsen. Daarom hebben we ook de hoogte gemeten met
volledig geopend deksel. Als deze hoogte niet geheel beschikbaar is, kan vaak ook nog wel de pad geplaatst
worden. Dan moet experimenteel bepaald worden of het deksel zo ver open kan als de klant wenst.
• Ook de watertank moet natuurlijk afgenomen kunnen worden. Bij de apparaten met halfronde tank
(Original, Viva) kan dit naar keuze links of rechts of naar boven. De benodigde ruimte voor uitnemen opzij
staat in de tabel. Er is ook enige extra diepte nodig (circa 10 mm bij de Original en 30 mm voor de Viva).
• Bij een noodstop in een voertuig moet de Campeo op zijn plaats blijven. Vaak is het daarvoor nodig om
deze te bevestigen. Bijvoorbeeld met een beugel of elastiek over de lekbak. Denk aan de elektrische
veiligheid: dus geen bevestigingsgaten in het apparaat boren en geen schroeven erin draaien.
• Waar bij de diepte 2 maten genoemd zijn, betreft dit de totale diepte respectievelijk de minimale diepte van
het opstelvlak. Bij deze modellen vallen de pootjes namelijk verder terug, zodat een deel van het apparaat
buiten het montageoppervlak kan uitsteken.
• Bij de Quadrante kan de waterkan er alleen rechts uit. De pads kunnen nog gewisseld worden bij een
kasthoogte van circa 380 mm.

Deze gegevens worden verstrekt als hulpmiddel bij het inbouwen. Wij kunnen niet garanderen dat de gegevens
toepasbaar zijn in elke situatie. De meeste Campeo’s zijn verre van rechthoekig en ook de inbouwruimte is vaak
geen rechte kast. In lastige situaties kan het nuttig en nodig zijn om te experimenteren met het apparaat zelf en
niet alleen van een tekening uit te gaan. U hoeft daarvoor nog geen Campeo te kopen. Want het uiterlijk en dus
de afmeting van elke Campeo is gelijk aan die van het corresponderende Senseo-apparaat. Daarvan zijn er
inmiddels zo veel in omloop dat u makkelijk een exemplaar als inbouwvoorbeeld zult vinden.
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