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Stort test:
te
est: Hitta
bästa bryggaren
b
Bara två håller rätt
rä
ätt temperatur
MER PÅ METRO.SE
KAFFEBRYGGARE. För att kaffets
optimalt
arom ska utvecklas optim
malt krävs att
Hitta bästa price med
vattnet håller en temper
ratur på
temperatur
Pricerunner
mellan 90 och 96 grader
grader – något som
bara två av testets sex kaffebryggare
k
klarar av. Dessutom får själva bryggningen inte ta för lång tid,, för då
utvecklas beska smakäm
mnen och garvsyra i kaffet. Slutligen sk
ka
smakämnen
ska
kaffet serveras så snart som möjligt.
– Valet av kaffemärke ä
ärr så klart personligt, men kom ihåg attt vissa
märken smakar godare beroende
b
på om du brygger kaffet på mjukt
m
eller hårt vatten, säger Susanne
S
Fredriksson.
Efter åtskilliga koppar ka
affe erkänner dock testpanelen att de ofta
o
kaffe
häller i sig kaffe som sm
makar allt annat än gott.
smakar
sunkigt
– Ibland dricker man su
nkigt vägkrogskaffe bara för att få
Björn
koffeinkicken, säger Bjö
rn Nykvist och häller upp en kopp till.
Nykvist,
IT-chef,
Testpanelen: Björn Nykv
vist, 54, IT
- chef, Mikael Davidsson, 36,,
Fredriksson,
Holmquist,
säljchef, Susanne Fredri
ksson, 27, studerande, och Sara Holmq
quist,
33, säljare.

Dag Enander/Pricerunner
Enander/Pricerrunner
Moccamaster KB741
Betyg: •••••
1,25-literskanna,
1 520 watts effekt, 1,25
- literskanna,
8 minuters bryggtid för full
f
kanna och
grader.
bryggtemperatur 94 gra
der.
Rolls-Royce.”
”Kaffebryggarnas Rolls
- Royce.”
R
Billigaste: 1 290 kronor (Tretti.se)
Dyraste: 2 340 kronor
(Datakontoret.com)

OBH Nordica Symphon
Symphony
ny
Betyg: ••••
1 300 watts effekt, 1,25
1,25-literskanna,
- literskanna,
knappt 11 minuters bryg
bryggtid
ggtid för full
atur 93
kanna och bryggtempera
bryggtemperatur
gning är
grader. ”Automatavstäng
”Automatavstängning
smart.”
Tretti.se)
Billigaste: 799 kronor (T
(Tretti.se)
Dyraste: 1 190 kronor ((Lidingö
Lidingö
Hushållstjänst)

Philips Essence HD 7624
76
624
Betyg: •••
1 400 watts effekt, 1,2
1,2-literskanna,
- literskanna,
l
11 minuters bryggtid förr full kanna
och bryggtemperatur 89
9 grader.
Automatavstängning.
”Smaksättningsknappen ett plus.”
Billigaste: 428 kronor (O
(Onoff.com)
Onoff.com)
Dyraste: 790 kronor (Lid
(Lidingö
dingö
Hushållstjänst)

Bosch TKA 6631
Betyg: ••
1 100 watts effekt, 1,2
1,2-literskanna,
- literskanna,
l
12 minuters bryggtid förr full kanna
och bryggtemperatur 84
4 grader.
åg
Automatavstängning. ”L
”Låg
bryggtemperatur.”
(T
Tretti.se)
Billigaste: 595 kronor (Tretti.se)
omplett.se)
Dyraste: 798 kronor (Ko
(Komplett.se)

Siemens TC911 P2
Betyg: ••
1 100 watts effekt, 1
- lite
erskanna, 13
1-literskanna,
minuters bryggtid för fu
ll kanna och
full
bryggtemperatur 85 gra
der. ”Finessrik
grader.
men för dyr.”
Billigaste: 1 410 kronor (Tretti.se)
Dyraste: 2 260 kronor
(Vitvarumäklarna)

Krups Proaroma FMD3
344
FMD344
Betyg: ••
1 100 watts effekt, 1,25
- literskanna,
1,25-literskanna,
12 minuters bryggtid förr full kanna
och
h bryggtemperatur
b
t
t 86
6 grader.
d
”Locket blir varmt.”
Billigaste: 578 kronor
(Webhallen.com)
Dyraste: 638 kronor (El
- Giganten
(El-Giganten
Online)

