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Kommentar Bäst i test Avancerad navigering. Brygger i termoskanna. Ger bästa skummet. Bästa budgetval.

Effekt 1400 watt, 15 bar 1300 watt, 15 bar. 1350 watt, 15 bar. 1400 watt, 15 bar. 1300 watt, 15 bar.
Vattentank 1,8 liter 1,7 liter. 1,8 liter. 1,8 liter. 1,5 liter.
Bönbehållare 250 gram 250 gram. Ingen uppgift. 2x130 gram. 180 gram.
Mått 34x27x49 cm 37x32x41,5 cm. 38x29x38 cm. 35x27,5x47,5 cm. 37x29x38,5 cm.

Espresso 
– tid & temp

28–30 sekunder
66–69 grader

28–30 sekunder
72–76 grader

36–42 sekunder
63–71 grader

29–30 sekunder
68–77 grader

29–31 sekunder
71–76 grader

Mjölkskum 
– tid & temp

43 sekunder
59 grader

55 sekunder
65 grader

1 minut 57 sekunder
65 grader

53 sekunder
65 grader

55 sekunder
65 grader

Omdöme Siemens TK65001 har klassiska 
vred och knappar. Användarvänlig-
heten är bra och kapaciteten håller 
hög nivå. Den brygger pålitligt flera 
espresso på raken med jämn och 
hög kvalitet. Mjölksystemet är bra 
för att skumma stora mängder 
mjölk, men den tunna plastslangen 
kräver en bra mjölkbehållare. 
Snabb, stilren och kompetent es-
pressomaskin.

Saeco Talea Ring har avancerad 
navigering och användarvänliga 
funktioner. Den kan roteras 360 
grader med vridbart underrede. 
Minus för plastig sumplåda och 
vattentank, samt att droppbrickan 
vibrerar. Bryggkapacitet och ång-
styrka är bra, men det kommer ofta 
en puff vatten före bryggning och 
skumning vilket drar ner helhetsin-
trycket. 

Electrolux Caffé Grande ECG 
6400 är en välbyggd maskin 
med godkänt arbetsljud och bra 
bryggning, men långsam på att 
bereda cappucinoskum. Skrym-
mande format och omständlig 
hantering av vattentanken. Meny 
och uppvärmningstid kan för-
bättras men annars är den bra 
och funktionell.

Melitta Caffeo Bistro brygger en 
varm espresso, men temperaturen 
stiger efter flera bryggningar. Intres-
santa detaljer är delad bönbehållare 
och en vispliknande mjölkskummare. 
Delad behållare kan fyllas med två 
rostningar efter smak. Testets bästa 
skum. Plus för ytor som är lätta att 
hålla fräscha och lättanvänd navige-
ring. Bra resultat, men kaffet kan bli 
lite bättre. Priset är i överkant. 

Saeco Odea Go är ett annor-
lunda budgetalternativ. Här är 
underredet vridbart. Sumplåda, 
brygghus och vattentank är 
enkla att nå. Kvalitetsintrycket är 
dock ojämnt. Få reglage, vilket 
ger få inställningsmöjligheter. 
Droppbrickan är justerbar men 
inte gedigen. Trots allt ett bra 
budgetalternativ i prisklassen 
runt 5000 kronor.

Espresso
omdöme

Bra fyllighet, imponerande kvalitet. 
Konsekvent tjock, nötfärgad crema. 

Bättre när maskinen använts ett 
tag. Fin crema och trevlig karaktär.

Fyllig, rund och smakrik. Ljus, li-
te flammig crema, få bubblor.

Balanserad arom, medelmörk crema 
med fin nyans. 

Tjock och härlig crema med 
besk ton. Aningen vattnig.

Mjölkskum 
omdöme

Bra kvalitet och följsamt skum, men 
aningen låg temperatur.

Stor och ordentlig ångarm. Stora 
bubblor men bra temperatur. 

Godkänt skum, men alltför lång-
sam.

Imponerande. Täta bubblor. Ångfunk-
tionen känns något klen.

Enkel ångarm. Bra, men stor-
bubbligt skum. Klart godkänd. 

Cirkapris 6 800 kronor 8 000 kronor 8 500 kronor 9 000 kronor 4 500 kronor
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Kommentar Högt bryggljud Robust standardmaskin. Smidig mjölkhantering. Begränsad kapacitet.

Effekt 1400 watt, 15 bar 1350 watt, 15 bar. 1150 watt, 15 bar. 1450 watt, 15 bar.
Vattentank 1,8 liter 1,7 liter. 1,8 liter. 1,8 liter.
Bönbehållare 250 gram 220 gram. Ingen uppgift. 275 gram.
Mått 34x26x45 cm 36,5x30x42 cm. 39x28x36 cm. 24x36,5x33 cm.

Espresso 
– tid & temp

31–35 sekunder
71–74 grader

36–42 sekunder
66–70 grader

38–47 sekunder
66–76 grader

35–43 sekunder
67–73 grader

Mjölkskum 
– tid & temp

53 sekunder
65 grader

49 sekunder
65 grader

25 sekunder för en cappucino
50 grader

60 sekunder (max)
63 grader

Omdöme Bosch TCA5802 intar köket i ett 
sobert, vitt hölje som lätt blir solkigt 
av kaffestänk och sköljvatten. Dis-
play och vred utstrålar enkelhet. 
Koppen är belyst under bryggning 
och kaffets styrka visas med lysan-
de bönor. Displayen visar dock inte 
kaffemängd och kvarnljudet är både 
högt och enerverande. Enkel hante-
ring med program som inte sköljer 
överenergiskt efter varje kopp.

Philips HD5720 är byggd för enkel 
åtkomst till allt från framsidan. Kva-
litetsintrycket är bra och menyn är 
godkänd. Ångarmen är effektiv 
men det är trångt att skumma 
mjölk. Standardmaskin som ändå 
känns robust för sin prisklass. Den 
brygger och skummar med accep-
tabel ljudnivå. Finns även i en dyra-
re version med löstagbar mjölkan-
na för en enklare skumfunktion. 

Delonghi EAM3500S får beröm 
för design och byggkvalitet. Här 
sitter allt på framsidan, förutom 
bönbehållaren. Mjölken skum-
mas med löstagbar kanna. Han-
teringen är enkel, med en sepa-
rat ångarm hade vi dock själva 
kunnat välja hur mjölken ska 
skummas. För lämplig tempera-
tur och bryggtid fick kvarnen 
och värmenivån justeras en del. 
Funktionell maskin men med an-
märkningar på bryggresultatet.

Krups EA8050 är testets minsta och 
näst billigaste maskin. Formatet tillta-
lar men ger vissa begränsningar. Ma-
skinen kan inte brygga färdigmalet 
kaffe, droppbrickan är minimal och 
mjölkhanteringen känns bökig trots 
medföljande behållare. Vi gillar möj-
ligheten till både manuell skumning 
och cappucino-automatik. Tydlig me-
ny, bra inställningsmöjligheter samt 
tilltagen sump- och bönbehållare. 
Maskinen vibrerar under bryggning, 
men kvarnljudet är behagligt lågt.

Espresso
omdöme

Traditionell espresso med något 
besk ton, fin och ljus crema. 

Ingen sensation, men godkänd. 
Ljus crema som är aningen ojämn.

Tydlig eftersmak men vattnig ka-
raktär. Jämn och fin crema.

Rund och distinkt i smaken. Jämn 
och hasselnötsfärgad crema.

Mjölkskum 
omdöme

Mycket kompakt skum. Mjölktermos 
hade förenklat arbetet.

Fast och fint cappucino-skum. 
Aningen trångt under ångarmen. 

Enkel hantering. Skummet blir 
voluminöst med stora bubblor.

Skummet blir följsamt, men maskinen 
kan bara skumma en minut i taget.

Cirkapris 8 000 kronor 7 600 kronor 10 000 kronor 5 300 kronor

Siemens TK65001

Bosch TCA5802 Philips HD5720 Delonghi EAM3500S Krups EA8050

Saeco Talea Ring Electrolux ECG 6400 Melitta Caffeo Bistro Saeco Odea Go
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