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Kommentar Prisvärd basmodell. Ranglig konstruktion. Riktigt hett kaffe. Svårhanterlig filterhållare. Höljet blir brännhett.

Brygg-
temperatur

83 grader. 94 grader. 100 grader. 78 grader. 85 grader.

Serverings-
temperatur

78 grader. 79 grader. 88 grader. 79 grader. 81,5 grader.

Bryggtid 7 min 20 sek 6 min 15 sek. 9 min 30 sek. (3 min bryggtid) 7 min 29 sek. 7 min 12 sek.
Volym 1,5 liter 1,2 liter. 1 liter. 1,5 liter. 1,4 liter.
Effekt 900 watt 1400 watt 1300 watt 1000 watt. 1150 watt.
Sladdlängd 97 cm 90 cm 94 cm 87 cm 115 cm.
Mått 340x200x235 mm 350x330x180 mm 460x200x200 mm 355x230x230 mm 350x185x225 mm
Omdöme Klassiskt designad 

modell med tydlig vat-
tengradering och ström-
brytare. Kvalitetsintryck-
et är godkänt i prisklas-
sen. Godkänd serve-
ringstemperatur men 
lång bryggtid och låg 
bryggtemperatur. Lik-
värdiga bryggegenska-
per som Fasett 9030-
1232. Bra budget-
alternativ. 

Exido 245-069 är ett godkänt 
alternativ i mellanprisklassen. 
Modellen har hög bryggkapa-
citet men vissa kvalitetsmäs-
siga brister. Det är framförallt 
lock och bryggdelen som 
känns instabila. Kannan är lätt 
att servera med och har ett 
stort men halt handtag. Brygg-
ljudet är högt och sörplar 
genomträngande i köket. 
Droppstopp och evighetsfilter 
ger dock plus i kanten. 

Philips HD5410 har en annor-
lunda bryggteknik där vattnet 
först kokas upp i en behållare 
och sedan automatiskt rinner 
genom filtret. Vattnet är där-
med kokhett när det når kaffe-
pulvret. Modellen tar mycket 
plats på höjden, men minimalt 
på bredden. Kannan är i 
minsta laget och känns långt 
ifrån gedigen. affets serve-
ringstemperatur är varmare än 
rekommenderat. Minus för det 
höga priset.

Testets billigaste modell har 
timerfunktion och klocka, vilket 
är bra i denna prisklass. Kon-
struktionen är bräckligast i tes-
tet och ljudnivån under brygg-
ning hög. Filterhållaren är svår-
öppnad vilket försämrar hante-
ringen. Generellt dålig 
kapacitet förutom serverings-
temperaturen. Plus för evig-
hetsfilter, avtagbar vattentank 
samt godkänd kanna.  

En kompakt modell som krä-
ver ordentligt med utrymme 
på höjden för påfyllning av 
vatten och kaffe. Filtret är 
enkelt att byta men brygga-
rens rostfria hölje är lätt att 
bränna sig på. Minus även 
för högt bryggljud och kraf-
tig ångbildning. Strömbryta-
ren har en bra placering på 
fronten, men vattengrade-
ringen syns inte framifrån. 
Rent kapacitetsmässigt 
lyckas inte Prelude, även om 
serveringstemperaturen är 
godkänd. 

Cirkapris 400 kronor 600 kronor 1 700 kronor 350 kronor 750 kronor
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Kommentar Långsammast i testet. Bäst i test. Snabbast i testet. Stor och rejäl. Bästa budgetval.

Brygg-
temperatur

85 grader. 93,5 grader. 96,5 grader. 92 grader. 88 grader.

Serverings-
temperatur

82 grader. 83 grader. 84,5 grader. 85 grader. 83 grader.

Bryggtid 8 min 10 sek 5 min 40 sek. 4 min 55 sek. 7 min 5 sek. 6 min 12 sek.
Volym 1,2 liter 1,25 liter. 1,25 liter. 1,1 liter. 1,25 liter.
Effekt 800 watt 1500 watt 1520 watt 1100 watt. 1200 watt.
Sladdlängd 95 cm 115 cm 148 cm 94 cm 80 cm.
Mått 380x235x235 mm 410x415x305 mm 370x280x130 mm 410x380x290 mm 360x215x260 mm
Omdöme Modernt designad kaf-

febryggare med ge-
nomtänkt konstruktion. 
Filtret är lätt att tömma 
och den avtagbara vat-
tentanken är föredömlig. 
Vattennivån visas med 
ett blått och tydligt ljus. 
I denna prisklass för-
väntar vi oss högre 
bryggtemperatur och 
klart snabbare brygg-
ning. 

Stor, snabb och effektiv kaffe-
bryggare med funktionell de-
sign. Modellen står stadigt 
och underredet har hög kvali-
tet. Detaljerna i plast känns in-
te lika påkostade. Strömbryta-
ren sitter skyddat, men kan va-
ra svår att komma åt. Plus för 
automatisk avstängning efter 
två timmar. Kannan är god-
känd trots att den är framtung 
och har obekvämt handtag. 

Moccamaster imponerar med 
hög kapacitet i allt, från brygg-
tid till temperatur. Själva kan-
nan har för litet handtag och 
kan vara svår att hälla. Filtret 
måste monteras ordentligt, an-
nars flödar inte kaffet som det 
ska. Priset är högt, men kvali-
tetsintrycket talar ändå för 
den. Plus för smart lock. Sam-
mantaget en gedigen och 
kompetent produkt som dock 
kan utvecklas ergonomiskt.

Stor pjäs med utmärkande de-
taljer och termoskanna. Brygg-
processen är kontrollerad med 
enkel påfyllnad av kaffe och 
vatten. Kannan är stor men lite 
speciell att servera med. Kvali-
tetsintrycket är högt i jämförel-
se med testets billigare model-
ler. Bra kapacitet, men lång-
sam bryggning. Priset är högt 
och höljet på filterhållaren blir 
mycket varmt.  

Hugin Fagus arbetar relativt 
tyst och kannan är lätt att 
servera med. Medelbra 
bryggtid och -temperatur 
men det är framförallt serve-
ringstemperaturen som hål-
ler hög nivå. Klart godkänt 
kvalitetsintryck, särskilt kan-
na och filterhållare. Plus för 
aromväljarens placering.Tes-
tets bästa budgetval. 

Cirkapris 1 500 kronor 1 500 kronor 1 900 kronor 2 400 kronor 500 kronor
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