
3-i-1 avkalkningsskydd

Implosionssäker thermkanna

Aroma Premium-teknik

Aroma Control

AromA ElEgAnCE®  
ThErm DE lUXE 

BRYGGKAFFE HAR ALDRIG  
VARIT MER ELEGANT.
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Melitta® var först med filtrering av kaffe och är också det enda märket inom segmentet 
kaffebryggare som karaktäriseras av sin långa erfarenhet, expertis och sin kärlek till kaffe.  
De AromaElegance®-modellerna är resultaten av absolut sakkunskap hos en riktig kaffeexpert.  
De innovativa funktionerna, användarvänligheten och den smakfulla designen ger 
en kaffeupplevelse på högsta nivå. Kraven uppfylls tack vare innovativa funktioner, 
användarvänlighet och smakfull design.

AromaElegance® basmodeller har funktionen Aroma Control, som garanterar rik kaffesmak även 
vid bryggning av små mängder kaffe. De är även utrustade med ytterligare fördelar för optimalt 
bryggresultat tack vare Aroma Premium-tekniken.

AromaElegance®-modellerna ser eleganta ut med sin moderna och smakfulla design, vilket helt 
sätter kaffeupplevelsen i fokus.  Den vinklade formen framhäver filtret – kaffebryggarens hjärta. 
högkvalitativt rostfritt stål är en viktig designdetalj på båda AromaElegance®-modellerna. 
DeLuxe-modellen har därtill inslag av rostfritt stål även på vattenbehållaren och filterhållaren, vilket 
förstärker den exklusiva designen.

Den innovativa formen och det löstagbara svängfiltret gör AromaElegance® enkel och bekväm 
att använda i köket. Svängfiltret kan ställas nästan var som helst eftersom det står stabilt på plan 
yta och är enkelt att fylla med kaffe. En annan praktisk detalj är den löstagbara vattenbehållaren.  

Unika funktioner för en riktig kaffeupplevelse  –
utmärkt bryggkaffe på högsta nivå för alla kaffenjutare.
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Förstklassigt bryggkaffe från Melitta® med Aroma Premium-
tekniken. Tack vare en särskild värme- och bryggteknik med 
en effekt på 1800 watt kommer kaffesmakerna fram ordentligt 
samtidigt som bryggtiden kortas. 

Med nya AromaElegance® får du alltid smakrikt kaffe,  
oavsett om du brygger några enstaka koppar eller en hel kan-
na. Tryck på knappen ”Aroma Control” och njut av varje smak-
rik kopp. Med den här funktionen anpassas bryggprocessen till 
mängden kaffe, vilket ger kaffet tillräckligt med tid att släppa 
alla smakämnen. 

Aroma Premium-tekniken: För en utmärkt kaffeupplevelse.

Aroma Control: rik smak även för små mängder kaffe.

Tack vare Aroma Premium-tekniken och Aroma Control ger melitta® AromaElegance®-
modellerna rik kaffearom – kopp efter kopp.

10 Cups

2-5 Cups

AromaElegance® Therm  
Deluxe  

AromaElegance® Therm Deluxe
Melittas kaffebryggare i premiumserien  
AromaElegance® finns nu också tillgänglig  
med thermkanna.
I och med lanseringen av AromaElegance® kaffebryggare, har melitta® utökat sitt sortiment i 
premiumsegmentet. med den nya thermvarianten AromaElegance® Therm Deluxe erbjuder 
melitta® enastående och långvarig kaffenjutning som tillfredsställer den mest kräsne av 
kaffedrickare.



1800 WmAXImUm PoWEr 
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AromaElegance® Therm Deluxe
Imponerande och elegant. 

Display med timerfunktion

Inslag av rostfritt stål  
på vattenbehållaren  
och filterhållaren

Aroma Control, rik  
smak även för små 
mängder kaffe

Kaffebryggare för  
10 koppar

Melitta®   
kaffefilter 1x4®

Funktion för justering 
efter vattenhårdhet

Löstagbar  
vattenbehållare

Auto-off-funktion

Filterhållaren 
tål maskintvätt

Aroma Premium- 
tekniken för en utmärkt 
kaffeupplevelse

3-in-1 
CAlC 

Protection

2–5 CUPS
AROMA 

CONTROL

Avkalkningsdisplay

Löstagbart och 
självstående svängfilter 
med droppstopp

AromaElegance® Therm Deluxe

Avkalkningsprogram



FUnKTIonSÖVErSIKT

AromaElegance® Therm Deluxe

logISTIK

gTIn 40.06508.

Aroma Premium-teknik

Aroma Control

Display

Timer

Funktion för justering efter vattenhårdhet

Avkalkningsdisplay
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Avkalkningsprogram

garanti 

Effekt

X

5 år

1.800 W

®

melitta® – kvalitet baserat på kaffeglädje
Kaffeglädje – vi har varit engagerade i kaffe sedan Melitta Bentz 1908 upp-
fann kaffefiltret och därigenom också lade grunden för det moderna kaf-
fedrickandet. Kaffeglädjen är då som nu vår drivkraft, eftersom vi med vår 
expertis, sinnrikhet och kärlek till vår produkt alltid vill ge dig de bästa och mest 
unika kaffeupplevelserna. Mer information finns på www.melitta.se
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AromaElegance®  
Therm Deluxe
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