
Vælg brygnings-
metode

TFT farve- 
display

Espresso

Café Creme

Cappuccino

Latte macchiato

My Coffee Memory for 
op til 8 personer og 
oversigt over opskrifter 

Automatisk 
bønnevalg

Opskummet mælk  
eller varm mælk

Varmt vand

2 kopper på 
samme tid

Variabel kaffemængde 
(25 ml – 220 ml)

5 indstillinger 
for kaffe-styrke

Produktnavn  Typenummer GTIN 40.06508.

Barista TS Smart® sølv/sort   F85/0-101 217847

Barista TS Smart® sort F85/0-102 217830
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BArista TS 
smart®

Yderligere produktdetaljer:

•  5 indstillinger af kaffestyrke  
(inklusiv ”ekstra mild - uden forbrygning”) 

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

•  Konisk kværn i stål med 5 indstillinger 

•  Valg mellem opskummet mælk og varm mælk 

•  Separat tilberedning af varmt vand mulig (fx til te) 

•  Praktiske hjul til nemt at flytte din kaffemaskine 

•  Kaffesliske til malet kaffe 

•  Automatiske rengørings- og afkalkningsprogrammer 

•  Aftagelig vandbeholder med 1,8 l kapacitet  
og automatisk overvågning af vandniveau 

•  1.450 watt 

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

•  Inklusiv velkomstpakke, der består af: 
rengøringstab, mælkesystemrengøring  
og Melitta® Pro Aqua vandfilter



Barista TS smart®

Den lækreste kaffe?  
Lavet 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

ALL-IN-ONE
MILK / COFFEE / WATER

CUP LIGHTING

Unik kaffenydelse

Min kaffehukommelse 
Din fuldautomatiske kaffemaskine  
husker dine kaffepræferencer. Med  
„My Coffee Memory“-funktionen kan  
du indstille dine foretrukne kaffespeciali-
teter. Og for at de andre derhjemme 

eller på kontoret ikke bliver, kan du dele bekvemmelig-
heden - din maskine gemmer de personlige præferen-
cer på op til otte personer.  

IntenseAroma funktion 
Vil du have lidt mere smag? Så i stedet 
for standard brygningsprocessen, vælg 
IntenseAroma-funktionen. Dette giver 
dig en særlig intensiv kaffesmag – med 
samme mængde kaffe og vand.

Intuitiv brug 

TFT-farvedisplay 
TFT-farvedisplayet med høj opløsning gør 
det muligt at bruge maskinen intuitivt. De 
trinvise instrukser vejleder dig gennem 
menuen på en selvforklarende måde.

One Touch 
Hvad vil du have? Espresso, café crème, 
cappuccino eller latte macchiato? Intet 
kunne være enklere. Disse kaffespeciali-
teter er forudprogrammerede og du kan 
vælge dem med kun ét tryk. Varm mælk, 

opskummet mælk eller varmt vand er også let og bek-
vemt tilgængeligt med One Touch.

Touch & Slide 
Takket være den innovative Touch & 
Slide-funktion, kan du nemt bruge din 
fuldautomatiske kaffemaskine ved  
forsigtigt at berøre sensorpanelerne.

Let at rengøre og vedligeholde

Aftagelig brygningsenhed  
Hele brygningsenheden kan fjernes 
og er nem at rengøre. Dette gør også 
maskinens inderside tilgængelig, så den 
også nemt kan rengøres. 

Fleksibelt plug-in mælkesystem 
At mælkesystemet med sin eksterne og 
opvaskemaskinesikre mælkebeholder er 
let at fjerne og passer i ethvert køleskab. 
Den separate mælkeenhed i udløbet 
sikrer også renlighed, da den er adskilt 
fra kaffesystemet. Den er også nem at 
fjerne og rengøre.  

Bedste Aroma System Plus
“Bean to Cup“ -princippet sikrer, at 
kun den krævede mængde bønner er 
friskmalet og straks anvendes. Med Auto 
Empty Grinding* kværner kværnen, indtil 
den er helt tom, så smagen af din næste 

kaffe ikke påvirkes af overskydende bønnerester. Takket 
være den specielle forsegling og farvetone på Aromasa-
fe® låget bevares kaffebønnernes smag i lang tid.  

Italiensk fremstillingsproces 
Kaffe? Mælk? Skummet mælk? Hvad  
var den rigtige rækkefølge igen? Det  
er godt, hvis du kender de oprindelige 
italienske opskrifter. Den smarte italienske  
fremstillingsproces garanterer, at 
ingredienserne tilsættes i den rigtige 
rækkefølge.

Double Cup tilstand (2 kop-funktion)
Det er dejligt at kunne dele nydelsen 
– med Double Cup tilstanden kan du 
lave to kopper af mange kaffespecia-
liteter, med eller uden mælk, samtidig. 
Også godt for dem der selvfølgelig 
drikker en masse kaffe.  

Alt-i-et-stik med LED-belysning  
Selvom der er separate dyser til kaffe, 
mælk og varmt vand, behøver du ikke 
flytte koppen, mens din kaffe bliver 
lavet. For at du også kan bruge de  
høje autentiske latte macchiato glas, 

er udgangen højdejusterbar op til 140 mm. Der er en 
særlig funktion for dem, der ikke kan lide stærkt lys om 
morgenen – den integrerede LED-belysning gør det 
muligt at forberede din kaffe i halvmørke.

Let damprensning
Hurtig og hygiejnisk – hver gang du 
drikker med mælk, tilbyder din fuldau-
tomatiske maskine at rengøre de dele, 
der er i kontakt med mælk. Ved tryk på 
en knap starter varmt vand og damp 
grundig rengøring. 

*  Bemærk: På trods af automatisk dosering og 
kværning indtil tom, kan en minimal blanding  
af typer forekomme efter ændring af bønn-
etype .

Den Melitta® Barista TS Smart® kan virkelig gøre meget. For eksempel kan den lave 21 forskelli-
ge kaffespecialiteter. Med de rigtige kaffebønner i henhold til den oprindelige opskrift eller  
din egen personlige kreation. Men det er langt fra alt. Hvad nu, hvis du kunne svare på  
spørgsmålet „Kan din mobil lave kaffe?“ med et afslappet „Selvfølgelig.“? Nu kan du!  
Med Melitta® Connect-app‘en kan du styre fremstillingen af kaffe og håndtere mange  
andre funktioner, simpelthen med din smartphone.  

Hvis det ikke er smart.

Melitta® Connect
Det er op til dig: Med Melitta® Connect-app‘en kan du styre mange af funktionerne på din fuld-
automatiske kaffemaskine med din smartphone. Et særligt højdepunkt: Med denne app kan du 
kreere dine helt egne kaffespecialiteter. Hvor meget vand, skummet mælk eller kaffe skal hældes 
i din kop og i hvilken rækkefølge? Det er op til dig. Hvilken type bønner vil du gerne bruge? Du kan 
selvfølgelig vælge hvilket bønnerum, der skal bruges. Hvilken temperatur skal din kaffe være? Din 
beslutning! Du kan også indstille mængden og styrken af din kaffe. Foretrækker du mere smag? 
Så vælg IntenseAroma-funktionen. Og app‘en kan gøre endnu mere. Skal din maskine rengøres 
eller afkalkes? Lad være med at gå i panik, app‘en giver dig vejledninger til at vise dig, hvordan 
du gør det.

Pro Aqua filterteknologi 
For at gøre din kaffesmag endnu bedre, brug et Melitta® Pro Aqua vandfilter. En anden fordel er, 
at når du gør det, skal din maskine kun afkalkes en gang om året*. Filteret forhindrer kalkaflejringer 
i vandsystemet så længe som muligt. (Dette er baseret på at brygge seks 120 ml kopper kaffe om 
dagen og, i overensstemmelse med apparatspecifikationerne, udskiftning af filteret 6 gange.) 

21 kaffeopskrifter 
Elsker du variation? Din fuldautomatiske kaffemaskine opfylder alle dine kaffebehov. De fire klassi-
kere espresso, café crème, cappuccino og latte macchiato kan vælges med bare et let tryk. Ved 
hjælp af menuen kan du vælge mellem yderligere 17 sorter af kaffe, såsom flat white, ristretto, 
americano eller espresso doppio.

Stille som en hviskende kværn  
Din fuldautomatiske maskine er hurtig og stille som en hvisken.

SUPER SILENT

Højdepunkter

Automatic Bean Select
Ikke de bønner? Så de andre... Den innovative Automatic Bean Select vælger de rigtige bønner til 
din yndlingskaffe fra tokammerbeholderen, enten automatisk eller i overensstemmelse med dine 
ønsker. Og for at din kaffe ikke bliver for svag, hjælper den aktive bønneovervågning dig med at 
forhindre, at kværnen løber tør, mens du laver kaffe. Din fuldautomatiske maskine giver dig bes-
ked, når du skal genopfylde kaffebønner.  


