
Produktnamn Typnummer GTIN 40.06508.

Barista T Smart® silver/svart F83/0-101 217816

Barista T Smart® svart F83/0-102 217809

Välj bryggnings-
metod

TFT- 
färgdisplay

Espresso

Café Créme

Cappuccino

Latte macchiato

My Coffee Memory för 
upp till fyra personer 

Skummad mjölk  
eller varm mjölk

Varmt vatten

Två koppar  
åt gången

Inställningsbar kaffemängd 
(25–220 ml)

Fem inställningar  
för kaffestyrka BArista T 

smart®
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•  Fem inställningar för kaffestyrka  
(inklusive ”extra milt – utan förbryggning”)

•  Aroma-Extraction-System (A.E.S.), förbryggningsfunktion

•  Konformad kvarn i stål med fem inställningar

•  Välj mellan skummad och varm mjölk

•  Möjligt att värma vatten separat (t.ex. för te)

•  Praktiska svängbara hjul som gör det enkelt att  
flytta kaffemaskinen

•  Ränna för malet kaffe

•  Automatiskt rengörings- och avkalkningsprogram 

•  Avtagbar vattenbehållare med en volym på 1,8 l  
och automatisk övervakning av vattennivån

•  1 450 watt

•  Mått (B x H x D) 259 x 372 x 467 mm

•  Inkluderar välkomstpaket med:  
rengöringstablett, mjölksystemsrengöring,  
och Melitta® Pro Aqua-vattenfilter

Ytterligare produktinformation:



Barista T smart®

Det mest utsökta kaffet?  
Det görs med din mobiltelefon!

INTENS E
AR   M A

ITALIANPREPARATIONPROCESS

EASY S TEAM
CLEANING

REMOVABLE
BREWING UNIT

COLOUR
DISPL AY

TOUCH AN D
SLIDE

DOUBLE  CUP
MODE

X

Unik kaffenjutning

My Coffee Memory
Din helautomatiska kaffemaskin kommer 
ihåg dina kaffepreferenser. Med funk-
tionen My Coffee Memory behöver du 
inte plugga IT för att kunna ställa in dina 
favoriter bland de olika kaffespecialite-

terna. Och innan de andra där hemma eller på jobbet 
blir avundsjuka, så kan du dela med dig av den här 
bekvämlighetsfunktionen – maskinen kan nämligen spa-
ra personliga preferenser för upp till fyra personer.  

Funktionen IntenseAroma
Vill ha du lite mer smak? Då ska du istäl-
let för den vanliga bryggningsprocessen 
välja funktionen IntenseAroma. Den ger 
extra intensiv kaffesmak, men använder 
samma mängd kaffe och vatten. 

Intuitiv användning

TFT-färgdisplay 
Med den högupplösta TFT-färgdisplay-
en kan du använda maskinen intuitivt. 
Steg-för-steg-instruktionerna vägleder 
dig genom menyn på ett självklart sätt.

One Touch 
Vad vill du ha? Espresso, café crème, 
cappuccino eller latte macchiato? Det 
finns inget som är enklare. Dessa kaffe-
specialiteter är förprogrammerade och 
du väljer dem med en enda tryckning. 

Varm mjölk, skummad mjölk eller varmt vatten finns också 
till hands på ett enkelt och smidigt sätt med One Touch. 

Touch & Slide 
Kan du tack vare den innovativa Touch 
& Slide-funktionen använda din helau-
tomatiska kaffemaskin väldigt enkelt 
bara genom ett lätt tryck på sensorpa-
nelerna.

Enkel att rengöra och underhålla

Avtagbar bryggenhet 
Hela bryggenheten kan tas av och är 
enkel att rengöra. Det här gör även 
insidan av maskinen tillgänglig, vilket in-
nebär att även den kan rengöras enkelt. 

Flexibelt plug-in-mjölksystem 
Mjölksystemet, med dess externa mjölk-
behållare som tål maskindisk, är enkelt 
att ta loss och får plats i alla kylskåp. 
Den separata mjölkenheten i utloppet 
säkerställer också en hög grad av 

renlighet, eftersom den är avskild från kaffesystemet. 
Den är även enkel att ta av och rengöra.  

Best Aroma System
Med principen ”böna till kopp” säkerställs 
att endast den mängd bönor som ska 
användas mals och används direkt.*  
Aromasafe® locket är ordentligt tätat  
för att säkerställa att dina kaffebönor 

behåller sin smak under lång tid. Den mörktonade behål-
laren håller ute ljuset, vilket kan påverka smaken på kaffet, 
och bidrar på så vis till att bevara kaffets arom och smak.

Italian Preparation Process
Kaffe? Mjölk? Skummad mjölk? Vilken 
ordning skulle det vara nu igen? Det är 
bra om du kan de ursprungliga italienska 
recepten. Den smarta funktionen Italian 
Preparation Process garanterar att ingre-
dienserna tillsätts i rätt ordning. 

Double Cup Mode (2-koppsfunktion)
Delad njutning är dubbel njutning – 
med Double Cup Mode kan du på en 
och samma gång tillreda två koppar 
kaffe med många olika kaffespeciali-
teter med eller utan mjölk. Det är även 
en bra funktion för dem som dricker 
mycket kaffe förstås.

Allt-i-ett-utlopp 
Tackvare separata munstycken för 
kaffe, mjölk och varmt vatten, så 
behöver du inte flytta koppen då ditt 
kaffe tillreds. För att du även ska kunna 
använda autentiska höga latte macch-
iato-glas är utloppet justerbart i höjdled 
upp till 140 mm.

Easy Steam Cleaning
Snabbt och hygieniskt: Varje gång som 
du tillreder en dryck med mjölk kommer 
din helautomatiska maskin att erbjuda 
sig att rengöra de delar som har varit i 
kontakt med mjölk. Med en knapptryck-
ning påbörjas den grundliga rengörin-
gen med varmt vatten och ånga.

Melitta® Barista T Smart® klarar verkligen av mycket. Den kan till exempel göra 18 olika  
kaffespecialiteter. Med rätt kaffebönor och enligt originalreceptet eller din egna personliga 
skapelse. Men det är långt ifrån allt. Tänk om du kunde besvara frågan ”Kan din mobil göra 
kaffe?” med ett avslappnat ”Visst, självklart”? Nu kan du det! Med appen Melitta® Connect 
kan du med hjälp av din smartphone styra tillredningen av kaffet och hantera många andra 
funktioner på ett jätte enkelt sätt.  

Visst är det smart?

Melitta® Connect
Det är upp till dig: Med appen Melitta® Connect kan du hantera många av funktionerna på din 
helautomatiska kaffemaskin med din smartphone. En särskild höjdpunkt: Med den här appen 
kan du skapa alldeles egna kaffespecialiteter. Hur mycket vatten, skummad mjölk eller kaffe ska 
hällas upp i koppen och i vilken ordning? Det är upp till dig. Vilken temperatur ska kaffet ha? Det 
bestämmer du! Du kan även ställa in kaffets mängd och styrka. Föredrar du mer smak? Välj i så fall 
funktionen IntenseAroma. Och appen kan göra ännu mer. Behöver maskinen rengöras eller kalkas 
av? Ingen panik, appen ger vägledning och visar hur du ska göra.

Pro Aqua-filterteknik
Använd vattenfiltret Melitta® Pro Aqua för att få kaffet att smaka ännu bättre. En annan fördel 
med filtret är att det gör att du bara behöver kalka av maskinen en gång per år*. För filtret  
förhindrar kalkavlagringar i vattensystemet så länge som möjligt. (*Baserat på 120 ml stor kopp,  
sex koppar om dagen och att filtret byts sex gånger enligt maskinens specifikation.) 

18 kafferecept
Älskar du variation? Din helautomatiska kaffemaskin uppfyller alla kafferelaterade önskningar.  
De fyra klassikerna espresso, café crème, cappuccino och latte macchiato kan väljas med en 
enkel knapptryckning. Med hjälp av menyn kan du välja mellan 14 olika kaffevarianter, t.ex. 
flat white, ristretto, americano eller espresso doppio.

En kvarn som är lika tyst som en viskning 
Den helautomatiska kaffemaskinens kvarn är supersnabb och lika tyst som en viskning.

SUPER SILENT

Höjdpunkter

Manual Bean Select
Inte de där bönorna? Då tar vi de andra... För att du alltid ska få den bästa smaken på dina  
kaffespecialiteter, kan du fylla ”Bean Select”, bönbehållaren med två kammare, med två  
typer av kaffebönor. Den är mycket omtyckt: Fina och milda kaffebönor i ena kammaren  
och aromatiska och starka espressobönor i den andra.

*  Obs: Efter genomfört manuellt byte av böntyp 
kan det hända att det finns kvar kaffe av 
föregående böntyp i kvarnen att använda upp. 
Ett fullständigt byte till den nya kaffebönstypen 
sker efter högst 2–3 koppar beroende på vilken 
styrka som är inställd för kaffet.  


