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test:KAFFEBRYGGARE Läs alla tester på icakuriren.se

Kersti Byström, 
testreporter

”Ingen  
klarade att 

hålla brygg
tiden.”

Så här testade vi:

Testet är gjort av Birgitta Ras-
musson, tidigare chef vid ICA 
Provkök.

Bryggtemperaturen mättes på 
det inkommande vattnet i filter-
hållaren. Mätningen skedde vid 
tre tidpunkter och medeltempe-
ratur räknades fram.

Temperaturen mättes även i 
kannan när kaffet var färdigbryggt.

Temperaturen och tiden i ta-
bellen mättes vid full kanna.

Varje test upprepades.
Även bryggarnas kvalitet och 

praktiska funktioner granskades.
Bryggarna är inköpta i Stock-

holmsområdet under maj 2012. 
Priset är det vi betalade i butik.

Novaline/
CM6616S 

199 kr

88 °C

8 min 30 sek

84 °C

–

 
 
Mycket kort sladd 
(65 mc). Kannan har 
vasst handtag. Plas-
tig. Kannan kan ej 
diskas i maskin.

Voltage/ 
3501190 

199 kr

81°C

9 min 30 sek

75 °C

– 

 
 
Svårlästa markeringar 
på behållaren, inga 
på kannan. Svårt att 
öppna filterhållaren. 
Permanent filter.

Waver/ 
CM103594 

199 kr

84 °C

9 min 20 sek

79 °C

– 

 
 
Mycket kort sladd (63 
cm). Svårlästa marke-
ringar på behållaren. 
Permanent filter. Vat-
ten kvar i behållaren 
efteråt. Vasst hand-
tag. Smäckig. 

Coline/ 
345034

299 kr

87 °C

9 min10 sek

80 °C

–

 
 
Inga markeringar 
på kannan. Otydlig 
signallampa. Litet 
handtag för att öppna 
filterhållaren. Svårt 
att stänga filterhål-
laren. Skev!

Philips/ 
HD7566 

 499 kr

86 °C

8 min 30 sek

85 °C

Automatisk avstäng-
ning. Behändig.  

Kannans utformning 
gör den svårdiskad i 
maskin.

Severin/ 
Cafe Style 

595 kr

86 °C

9 min 15 sek

80 °C

Automatisk avstäng-
ning.  

Löstagbar (smäckig) 
vattentank. Plastig.

OBH Nordica/
Cafe Avanti 

 795 kr

83 °C

8 min 50 sek

78 °C

Automatisk avstäng-
ning.  

Trång att fylla på. 
Kannan kan ej diskas 
i maskin.

Bosch/ 
Styline 

799 kr

94 °C

7 min 30 sek

84 °C

Automatisk avstäng-
ning. Automatisk av-
kalkningsindikator.

Löstagbar vattentank. 
Tar stor plats. Stor 
kanna med dåligt 
grepp.

Braun/Café 
House KF560 

799 kr

87 °C

8 min

85 °C

– 
 

Vattenfilter.

Melitta/Aroma 
Excellent 

999 kr

89 °C

7 min 10 sek

81 °C

Automatisk avstäng-
ning. Tar liten plats.

 
Saknar antidropp-
funktion. Saknar mar-
kering på kannan.  
Ingen hållare för den 
lösa melittahållaren.

Märke/ 
modell
Pris

Bryggtemp

Bryggtid

Temp nybryggt 

Plus

 
 
Minus

 
 
 
 
 
 
Totalbetyg

Bäst!

Sämst!


