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Omfattande supportpaket
Attraktivt försäljningsstöd vid relevanta kontaktpunkter

PoS- 
material

Promotion

Internet/ 
hemsida

Word-of-mouth-
kampanj WORD OF

MOUTH

Produktnamn Artikelnummer GTIN 40.06508.

AromaFresh svart/rostfritt stål 21731 21731.1

Reservkanna svart/rostfritt stål 21568 21568.3

AromaFresh
Färskmalet kaffe för fullkomlig kaffenjutning

Avtagbar bönbehållare

Transparent vattenbehållare

Integrerad kaffekvarn

FRÅN SEPTEMBER 2017 

Delar i rostfritt stålSociala medier



Den nya kaffebryggaren AromaFresh från Melitta® kommer med integrerad kvarn.

Det innebär att du kan tillreda aromatiskt bryggkaffe av färskmalda kaffebönor, precis så som 
du gillar det. Malningsnivån (från fin- till grovmalet) och kaffestyrkan (mild, medium, stark) kan 
ställas in efter dina personliga önskemål. Den transparenta vattenbehållaren med nivåindikator 
är enkel att fylla på med den mängd som krävs för upp till 10 koppar. Kvarnen kan stängas av 
så att du även kan tillreda utsökt kaffe med förmalet kaffe. 

Med nya AromaFresh erbjuder Melitta en maskin av hög kvalitet med delar i rostfritt stål.  
Den kombinerar tre mycket viktiga egenskaper för kaffekonnässörer: kaffenjutning, kvalitet och 
fräschör1. Doften av färskmalda kaffebönor förvandlar din stund med bryggkaffet till perfekt 
kaffenjutning.

Förlita dig på kvalitet, expertis och styrkan i varumärket Melitta® inom segmentet 
”kaffebryggare med integrerad kvarn”. Melitta® är ett av Europas ledande varumärken för 
kaffebryggare2.

1) Källa:  U&A-studie 2015, ett oberoende testinstitut
2) Källa:  GfK, Paneldata 2015 EU (9 länder)

AromaFresh 
Färskmalet kaffe för fullkomlig kaffenjutning Ytterligare produktegenskaper

Kaffebryggaren AromaFresh har många andra bekväma funktioner för att tillreda utsökt, 
färskt och helt enkelt perfekt bryggkaffe.

• Kvarnen kan stängas av för tillredning med förmalet kaffepulver

• Praktisk timerfunktion inkl. klocka med LCD-display

• 3-i-1 kalkskydd

• Svängbart filter med avtagbar filterhållare

• Droppstopp

• Programmerbar varmhållningstid (20, 40 eller 60 min)

• 10 koppar

• 3 års garanti

• Belyst på- och avknapp

• Automatisk avstängning

• Melitta® kaffefilter storlek 1x4®  

• 1 000 Watt
Perfekt kaffe: 
Integrerad kvarn med 
individuellt justerbar 
malningsnivå (från fin-  
till grovmalet)

Enkel att rengöra: 
Avtagbar bönbehållare (ca 180 g) och 
avtagbart övre kvarnhuvud

Exklusiv kvalitet:   
Delar i rostfritt stål på 
maskinen och kannans 
handtag.

Highlights:

Enkel att använda: 
Transparent 
vattenbehållare med 
nivåindikator som gör  
den enkel att fylla

Individuell smak: 
Justerbar kaffestyrka 
(mild, medium, stark)

Avkalkningsprogram

Avkalkningsdisplay

Programmerbar  
vattenhårdhetsnivå

3-in-1 
CALC 

Protection


