
36 Aftonbladet
Måndag 27 september 2010

www.
nespresso
.se

 

www.
gaggia
.se

www.
nespresso
.se

www.
empire
.se

www.
saeco
.com

Betyg ??+?+?+?+ ??+?+?+ ??+?+?+ ??+?+?+ ??+?+

Kommentar Bra men trång kaffebar. Högt pris. Enkelhet uppskattas. Låter mycket. Ingen självklar hit.

Effekt 1300 watt. 1200 watt. 1260 watt. 950 watt. 1050 watt.
Vattentank 1,2 liter 1,2 liter. 1 liter. 1,2 liter. 0,9 liter.
Vikt 6 kilo. 5 kilo. 3,4 kilo. 4 kilo. 5 kilo.
Mått 26x21x34 cm 35x27x34 cm. 28x13x37 cm 30x17x26 cm. 33x24x24 cm.

Espresso 
– tid & temp

17–20 sekunder
72–73 grader

20–21 sekunder
74–76 grader

17–420 sekunder
71 grader

18–22 sekunder
73 grader

51–55 sekunder
71–75 grader

Omdöme Testets dyraste och mest avancerade 
maskin. Ett pumptryck på 19 bar och 
dubbla värmeelement ger korta vänte-
tider. Snabbknappar för cappuccino, 
latte macchiato, lungo, espresso ger 
bra och smakfullt resultat. Mjölkannan 
på 0,5 liter kan ställas in i kylen. Tyvärr 
vill man klämma in för mycket på liten 
yta vilket försämrar användarvänlighe-
ten. Bökigt att fylla på vatten och det 
är trångt för både stora och små glas. 
Påkostat startpaket ingår.

Stadig konstruktion och futuristisk 
design. Bra kvalitet, välplacerad 
ångarm och avställningsyta för es-
pressokoppar. På pluskontot: kap-
seluppsamlare och lätthanterlig 
vattentank. Lätt att justera dropp-
brickan för olika koppar. På minus-
kontot: vibration, omöjligt att pro-
grammera kaffemängd och pro-
blem vid växling mellan bryggning 
och mjölkskumning. Stabil kapsel-
maskin som känns tufft prissatt. 

Utmärker sig med sin enkelhet 
och sitt kompakta format vilket är 
perfekt för det lilla hushållet. Mo-
dellen är användarvänlig, praktisk 
och prisvärd. Inga överdimensio-
nerade detaljer, men det är ändå 
lätt att brygga en stor eller liten 
kopp. Behållaren för förbrukade 
kapslar känns rasslig och det 
smala formatet gör att maskinen 
känns instabil i sidled. Hög kvali-
tet i sin prisklass.  

Kompakt och bullig med en tillta-
gen bygel för kapselbyte. Brygg-
processen är högljudd. Dropp-
brickan är liten. Ångarm för te-
vatten saknas. Vattentanken sit-
ter bak vilket gör det krångligt att 
byta vatten. Kaffepipen kan jus-
teras i höjdled och det går att 
välja tre olika kaffemängder. En 
enkel maskin där tomma kapslar 
och spillt vatten lätt töms. Dock 
fastnar kapslarna ibland. 

Känns formmässigt som en gi-
ven pärla på köksbänken. Står 
stadigt. Tyvärr är kapacitet och 
användarvänlighet långt ifrån 
topp. Ångarmen är minimal och 
når inte ner i en medelstor kopp. 
Ångkapaciteten räcker knappt 
för en liten cappuccino. Kapslar-
na ramlar inte ned i restbehålla-
ren. Modellen hade varit prisvärd 
med bättre användarvänlighet 
och kapacitet.

Espresso
omdöme

Bra kvalitet vid flera bryggningar. Helt 
klart bra i genren kapselbryggare.

Creman är jämn, tjock och mörk-
brun. Tydlig beska med en jämn 
kvalitet vid upprepade bryggningar.

16 olika kaffeblandningar. Cre-
man är av hög klass vid flera 
bryggningar i rad. 

Fyllig och relativt mörk crema. 
Tappar i intensitet när vi doserar 
mer vatten än till espresso.

Kaffet blir varmt men det tar tid. 
Ljusbrun och lätt fläckig crema. 
Fyra kaffesorter. Godkänt.

Mjölkskum 
omdöme

Skummar direkt från tillhörande mjölk-
kanna. Bra skum för cappucino. Ing-
en separat ångarm. 

Ångarmen ger ett bra skum på 
ganska kort tid. Enkelt att rengöra.  

Saknar funktionen. Saknar funktionen. Okej vid små mängder mjölk, 
men har inte kapacitet att skum-
ma 2 deciliter. 

Cirkapris 5 800 kronor 5 500 kronor 2 000 kronor 2 000 kronor 1 800 kronor
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