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Melitta® Aroma Signature
– kaffebryggaren som sätter en
ny standard
I mars 2013 lanserar Melitta® kaffebryggarna Aroma Signature och Aroma
Signature DeLuxe. Med stilren design, certifiering med Guldbönan och
funktioner som är särskilt framtagna efter kunders önskemål är det här
kaffebryggare med kvalitet och karaktär.
I vår lanserar Melitta® flaggskeppet i sitt sortiment av premiumkaffebryggare. Kaffebryggaren heter
Aroma Signature, och finns även i en modell vid namn Aroma Signature DeLuxe som har ytterligare
några smarta funktioner. De har en design i rostfritt stål med rena linjer som följs åt mellan kanna och
filterhållare, funktioner som är anpassade efter kunders efterfrågan och är certifierade med kvalitetsgaranten Guldbönan.
Vid framtagningen av Aroma Signature har Melitta tagit hänsyn till kunders önskemål och förslag på
förbättringar, och svarat på dessa genom flera smarta funktioner i den nya kafferbyggaren. Bland
annat efterfrågades tydligare måttskala, möjlighet att kunna lämna kaffebryggaren utan att oroa
sig för vidbränning och ren kaffesmak utan att behöva lägga tid på avkalkning.
Behoven matchas med lösningar som en LED-lampa som lyser upp vattentanken, en signal som
ljuder när kaffet är klart (endast DeLuxe), programmerbar varmhållningstid på 30, 60 eller 90 minuter,
automatisk avstängning samt kalkindikator och inbyggt avkalkningsprogram. Andra funktioner är en
inställning för särskilt aromatiskt kaffe även vid bryggning av få koppar (endast DeLuxe), eco-switch
och justering för vattenhårdhet.
”Aroma Signature är särskilt framtagen för att passa in i det skandinaviska hemmet. Vi lyssnade på
vad våra kunder ville ha och svarar med Aroma Signature. Det är en kaffebryggare med hög kvalitet,
modern design och funktioner som gör att du kan njuta av fantastiskt gott kaffe, kopp efter kopp.”
säger Magnus Persson, marknadschef på Melitta® Scandinavia.
Guldbönan har utfärdats av European Coffee Brewing Centre i Norge, som är ett professionellt och
självständigt testlaboratorium för kaffemaskiner. Certifieringen innebär att kaffebryggarna uppfyller de
högsta europeiska kraven för kaffebryggning, och däribland har en bryggtid som inte överstiger 4-6
minuter, bryggtemperatur på 92-96˚C vid 90 % av bryggningstiden och varmhållning som inte är lägre
än 80˚C. På så sätt utvecklas och bibehålls kaffets smaker optimalt.
För mer information, kontakta:
Magnus Persson, Marknadschef Melitta® Scandinavia
Tel. mobil: +46 (0)730-32 20 20

Melitta gör kaffe till ren njutning.®
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Specifikationer:
Specifikationer Aroma Signature
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Specifikationer Aroma Signature DeLuxe

Programmerbar varmhållningstid
(30, 60, 90 min)
Automatisk avstängning
Kalkindikator och avkalkningsprogram
Justering för olika vattenhårdhet
Hölje i rostfritt stål
LED-lampa i vattentank
Transparent vattenrör
Knappar med LED-belysning
Löstagbara delar för enkel rengöring,
tål diskmaskin
Filterhållare med droppstopp
och låsmekanism
Eco-switch
Brygger 10 koppar
Kaffefilterstorlek: 1x4®
1 520 watt

Samma som
Aroma Signature,
inklusive:

•
•

Signal som ljuder när kaffet är klart
Knapp för särskilt aromatiskt resultat
vid bryggning av 2-5 koppar

Aroma Signature DeLuxe

I över 100 år har Melitta® ägnat sig åt att utveckla den optimala kaffeupplevelsen. Sortimentet
består av kaffefilter, kaffebryggare, helautomatiska kaffemaskiner och tillhörande rengöringsoch avkalkningsprodukter. Melitta® grundades 1908 i Dresden och är nu ett internationellt verksamt familjeföretag. Företaget är baserat i Minden, Tyskland, medan det svenska huvudkontoret finns i Helsingborg. Melitta® – gör kaffe till ren njutning.

Melitta gör kaffe till ren njutning.®

