


At lave verdensklasse kaffe i hjemmet har betydet årelange 
udfordringer samt utallige afprøvninger. Men nu er den her…
Det er den første maskine, som kombinerer letheden ved de automatiske maskiner med præcisionen 

på verdens bedste manuelle maskiner. At lave latté-kunst er det eneste, vi mangler at lære…
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• TEST DIG SELV

Test: En espresso, tak
Af Gita Femhøj og Søren Frank, Jens Henrik Thomsen, Co-founder hos The Factory
Roast Lab Copenhagen
17. januar 2016, 10:55

Der findes et kæmpe udvalg af espressomaskiner på markedet, men hvilke
laver den bedste kaffe? B Søndag har testet fem af slagsen – bedømt på smag
af kaffen, designet og brugervenligheden. Her er dommen fra en forbruger og
en ekspert.

Delonghi Eletta ECAM 44.660.B
Pris: 6.599 kr.

22 33 44 55 66 77 88

Espresso er ikke bare espresso, skriver vore to dommere, som har testet fem af tidens maskiner. Foto: JOE
RAEDLE
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Flere nyheder

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs
mere OK

Test: En espresso, tak - Livsstil | www.b.dk http://www.b.dk/livsstil/test-en-espresso-tak
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Pris: 19.999 kr.

Kaffen

»Der er ikke så meget tvivl her,« lyder det fra Jens H. Thomsen, og Søren Frank tilføjer: »Det
her er en rigtig kop espresso: Uden at være den allerbedste, jeg nogensinde har smagt, er den
syrlig og bitter på den helt rigtige måde. Der er en god balance, og alle smagsnuancerne kommer
frem.« Derudover fremhæver dommerne den cremede konsistens, der gør kaffen mere lækker
end de andre i testen.

Design og brugervenlighed
»Denne maskine er som en lækker bil, man kan se alle detaljerne og være med i hele
processen,« siger Søren Frank.

Sage Oracle er nem at betjene. Den har flere indstillingsmuligheder samt et display, hvor man
bl.a. kan følge med i kaffens temperatur. Kaffebønnerne fyldes i ovenpå i en gennemsigtig
beholder, hvilket er en fin detalje. Den er dog relativt stor, men trods det er dommerne ikke i
tvivl om, at den sagtens kan få en plads i deres hjem. Bestemt en espressomaskine til den
gadget- elskende type eller kaffenørden, der går op i hele tilberedelsesprocessen.

Sage Oracle vinder testen, da den uden tvivl lavede den bedste espresso Designet var også lige
efter de to kaffe-elskeres smag, så dommen var klar:

»Fem stjerner«.

Francis Francis X1 Ground

Foto: PR
Se stort billede
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• 3 varmelegemer
• Første fuldautomatiske/

manuelle espressomakine
• Automatisk kværning og 

tamping i én arbejdsgang
• Forvarmet bryggehoved sikrer 

optimal bryggetemperatur
• Håndfri mælkeskumning
• Indstilling af mælkeskumning 

til caffe latte eller cappuccino

• Separat varmtvandsudløb 
til f.eks. tevand m.m.

• 2400 W
• Inkl. the Knock Box

BES980BSS Silver
BES980BTR Black Truffle

the Oracle™  
Verdens første fuldautomatiske manuelle espressomaskine.

NYHED

4



• 3 varmelegemer
• Touch-skærm
• Første fuldautomatiske/

manuelle espressomaskine
• Automatisk kværning og 

tamping i én arbejdsgang
• Forvarmet bryggehoved sikrer 

optimal bryggetemperatur
• Håndfri mælkeskumning
• Indstilling af mælkeskumning 

til caffe latte eller cappuccino
• Separat varmtvandsudløb 

til f.eks tevand m.m.
• 2400 W
• Inkl. the Knock Box

SES990BSS Silver
SES990BTR Black Truffle

the Oracle Touch™  
Nyeste skud på stammen af 
automatiske kaffebryggere, 
som giver dig kaffe af 
cafékvalitet derhjemme.

NYHED
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• Brugervenlig touch-skærm
• 1 varmelegeme
• Automatisk mælkeskumning 
• Variabel teksturindstilling
• Automatisk rengøring af 

mælkeskummer efter brug
• Variabel temperaturindstilling
• Auto on/off funktion
• Demo-mode valg
• Forprogrammerede 

kaffemuligheder
• PID-kontrol sikrer den 

korrekte bryggetemperatur

the Barista Touch™

• Indbygget konisk 
kværn i rustfrit stål 
med 30 indstillinger

• Ingen ”heat up time” 
fra kaffebrygning til 
mælkeskumning

• Tryk: 15 bar 
• 1850 W

SES880BSS Silver
SES880BTR Black Truffle 
SES880SST Sea Salt White

NYHED

NYHED
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the Barista Express™  
Alt smager bare bedre,  
når det er friskt – kaffe er  
ingen undtagelse. 

• 1 varmelegeme
• Integreret kværn  

m/ 18 indstillinger
• Bar-trykindikator, som 

hjælper dig med at brygge 
den bedste kop kaffe

• Tryk: 15 bar
• Separat varmtvandsudløb 

til f.eks. tevand m.m.
• Mælkekande i rustfrit stål
• Single- og dobbeltfilter
• 1850 W

BES875BSS Silver
BES875BTR Black Truffle 

NYHED
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the Dual Boiler™ 

• 2 varmelegemer
• Varmelegemer i rustfrit stål
• Separat 

opskumningsvarmelegeme
• Indstillelig bryggetemperatur
• Hurtig opvarmning af vand
• Overtryksventil, der sikrer 

den perfekte smag
• Separat varmtvandsudløb 

til f.eks. tevand m.m.
• 2200 W

BES920BSS
 

the Duo Temp™ PRO 

• 1 varmelegeme
• Automatisk kontrolleret 

temperatur sikrer maksimal 
espressoudtrækning

• Tryk: 15 bar
• Mælkekande i rustfrit stål
• Single- og dobbeltfilter 
• Højt damptryk
• 1700 W

BES810BSS
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the Bambino™ Plus 

• Kompakt design
• 1 varmelegeme
• Automatisk mælkeskumning 
• Variabel teksturindstilling, 

3 settings
• Automatisk rengøring af 

mælkeskummer efter brug
• Variabel temperaturindstilling
• Auto on/off funktion
• PID-kontrol sikrer den 

korrekte bryggetemperatur

NYHED

• Ingen ”heat up time” 
fra kaffebrygning til 
mælkeskumning

• Tryk: 15 bar 
• 1700 W
• Single og dobbelt filter

BES500BSS Silver
BES500BTR Black Truffle 
BES500SST Sea Salt White
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AUTOMATISK
Ægte cafékvalitetskaffe…  

the BambinoTM Plus
Cafékvalitetskaffe - i kompakt og lækkert design...

Automatisk skumning 
så mælken bliver 

silkeblød

Knap-betjening ThermoJet™ teknologi 
med 3 sekunders 

opvarmning

the Barista TouchTM 

Cafékvalitetskaffe lige ved hånden...

Automatisk skumning 
så mælken bliver 

silkeblød

Auto kværn 
& dosér

Manuel tamping

Swipe og vælg
touch-skærm

ThermoJet™ teknologi 
med 3 sekunders 

opvarmning

the OracleTM Touch
Næste generations fuldautomatiske espressomaskine...

Swipe og vælg
touch-skærm

Automatisk skumning 
så mælken bliver 

silkeblød

Dual Boiler sørger 
for ekstrahering og 

damp samtidigt 

Auto kværn 
& dosér

Auto tamping

Manuel 
tamping

LCD-display
Knap-betjening

Automatisk skumning 
så mælken bliver 

silkeblød

Dual Boiler sørger 
for ekstrahering og 

damp samtidigt 

Auto kværn
& dosér

Auto tamping

the OracleTM 

Automatisk - med en barista indeni...
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MANUEL  
Fuld manuel kontrol - i alle faser af kaffebrygningen...

Analog trykmåler
LCD-display

Knap-betjening

Manuel mælkeskumning 
giver en silkeblød 

konsistens

Dual Boiler sørger  
for ekstrahering og 

damp samtidigt

Manuel 
tamping

Analog trykmåler
Knap-betjening

Manuel mælkeskumning 
giver en silkeblød 

konsistens

Auto kværn 
& dosér

Manuel tamping

Thermocoil-
teknologi til præcis 
temperaturkontrol

the Barista ExpressTM

Baristalavet kaffe - serveret i lækkert design...

the Dual BoilerTM

Baristaens valg til hjemmebrug... 

Manuel mælkeskumning 
giver en silkeblød 

konsistens

Drejeknap Manuel 
tamping

Thermocoil-
teknologi til præcis 
temperaturkontrol

the Duo-TempTM Pro 

Din vej til cafékvalitetskaffe...
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the Dose Control™ 

• Mulighed for at vælge dosering 
for espresso eller filterkaffe

• 60 forskellige kværnindstillinger
• 280 g beholder
• Justérbar 

kaffemængdedosering
• Konisk kværn i rustfrit stål
• Holder til 50-54 mm håndtag
• Holder til 58 mm håndtag
• 130 W

BCG600SIL
BCG600BTR Black Truffle
 

the Smart Grinder™ PRO 

• IQ-teknologi sikrer korrekt 
doseringmængde

• Mulighed for at vælge dosering 
for espresso eller filterkaffe

• 25 forskellige 
kværnindstillinger

• 450 g beholder
• Justérbar 

kaffemængdedosering

the Knock Box™ 

• Flot knock box i stål
• Nem at rengøre og tømme
• Tåler maskinopvask

BES100
 

the Temp Control™ Milk Jug 

• Mælkekanden med 
temperaturdisplay giver fuld 
kontrol over temperaturen

• Integreret termometer til 
teksturering af mælk ved 
en perfekt temperatur 
mellem 55-75 grader

• Rustfrit stål

BES003
 

the Milk Jug 

• Nem at rengøre
• Tåler maskinopvask
• Rustfrit stål

SP0001875
 

• Konisk kværn
• Opbevaringsbeholder 

til filterkaffe
• LCD-display
• 165 W

BCG820BSS
SCG820BTR Black Truffle 

NYHEDNYHED
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Rengøringstabs - 
espressomaskine 

• Fjerner kaffeolier og kafferester
• Egnet til BES810, 

BSSUKM, BES870UK,
• BES920UK & BES980UK 

espressomaskiner
• Pakke indeholder 8 stk.

BEC250
 

Afkalkningspulver 

• Afkalkning bør foretages 
hver 3. måned, eller når 
maskinen selv beder om det

• Indeholder 4 stk.
 
BES007

Vandfiltre - 
espressomaskine 

• Kulstofvandfiltre til 
BES810BSS, BES870UK, 
BES920UK & BES980UK 
espressomaskine

• Indeholder 6 stk.

BWF100
 

Afkalkningspulver 

• Rengøring af damprør.
• Damprøret bør rengøres 

en gang hver måned 
afhængig af brug

• Indeholder 10 stk.

BES006

TILBEHØR

Sage Claris filter 

• Få rent vand til kaffen
• Reducerer kalk i maskine
• Passer til Sage Touch 

espressomaskiner og  
Sage Barista Express 
espressomaskiner der  
har et serienummer der  
starter med 1752xxx og frem

 
BES008

NYHED
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the Tea Maker™  
Tebryggeren med variabel 
bryggetemperatur, -tid og styrke 
til forskellige tetyper. 

• Variabel bryggetemperatur 
for den bedste te

• Tefilter sænkes og 
hæves automatisk

• 5 forudindstillinger af 
bryggetid, tetype og smag

• Autostart
• 1,5 liter kogekande / 

1,2 liter tekedel
• 60 min. holde-varm-funktion
• Display, der viser hvor lang 

tid, teen har været færdig
• 2400 W
 
BTM800BSS
 

Afkalkningspulver 

• Beregnet til the Tea Maker™
• Indeholder 4 stk.

BTC400

TILBEHØR
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the Smart Kettle™  

• 5 temperaturindstillinger
• Holde-varm-funktion 

op til 20 min.
• Udvendig 

vandindikatorvindue
• Langsom åbning af låg 

sikrer mod stænk
• 1,7 liter kande
• Ergonomisk håndtag
• Rustfrit stål
• 3000 W

BKE825BSS
 

the Soft Open Kettle™

• Udvendig 
vandindikatorvindue

• Langsom åbning af låg 
sikrer mod stænk

• Stor åbning sikrer 
nem rengøring

• Ergonomisk håndtag
• 1,7 liter kande
• Rustfrit stål
• 3000 W
 
BKE590BSS
 

the Compact Kettle™ Pure  

• Langsom åbning af låg 
sikrer mod stænk

• Ergonomisk håndtag
• 1,0 liter kande
• Autosluk
• Glas giver nemt udsyn 

til vandmængden
• Tysk Schott-glas
• Rustfrit stål
• 2400 W
 
BKE395CLR
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NYHED

the Luxe Toast Select™

• Automatisk nedtællingssystem
• Op til to skiver brød ad gangen
• Motoriseret hæve- og 

sænkefunktion
• Med ekstra brede kurve 

til de tykke brødskiver
• Med ekstra dybe kurve 

til de store brødskiver
• Indstillinger for 

ristningsresultat fra 1 - 6
• 1000 W
 
BTA735BSS Silver
BTA735BTR Black Truffle
BTA735SHY Smoked Hickory

the Soft Top Luxe™  

• Udvendig 
vandindikatorvindue

• Langsom åbning af låg 
sikrer mod stænk

• Stor åbning sikrer 
nem rengøring

• Ergonomisk håndtag
• 1,7 liter kande
• Rustfrit stål
• 2400 W
 

BKE735BSS Silver 
BKE735BTR Black Truffle
BKE735SHY Smoked Hickory
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the Smart Toast™ / 4  

• Automatisk nedtællingssystem
• Op til fire skiver 

brød ad gangen
• Motoriseret hæve- og 

sænkefunktion
• Med ekstra brede kurve 

til de tykke brødskiver
• Med ekstra dybe kurve 

til de store brødskiver
• 5 ristningsindstillinger
• 2000 W

BTA845BAL
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the Smart Toast™ / 2 

• Automatisk nedtællingssystem
• Op til to skiver brød ad gangen
• Motoriseret hæve- og 

sænkefunktion
• Med ekstra brede kurve 

til de tykke brødskiver
• Med ekstra dybe kurve 

til de store brødskiver
• Indstillinger for 

ristningsresultat fra 1 - 5
• 1000 W
 
BTA825BAL
 

the ’bit more’™ 

• Automatisk nedtællingssystem
• Op til to skiver brød ad gangen
• Motoriseret hæve- og 

sænkefunktion
• Med ekstra brede kurve 

til de tykke brødskiver
• Med ekstra dybe kurve 

til de store brødskiver
• Indstillinger for 

ristningsresultat fra 1 - 5
• 1000 W
 
BTA720BSS

19
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• Superstærk, 2,0 liter 
Tritan blenderkande

• High performance 
2400 W motor

• Støjreducerende teknologi
• 6 ‘one touch’-indstillinger
• Auto Clean 
• Stort display m/ Count 

Up/Down timer

• Brugsmanual & opskriftsbog 
• Inklusive drikkebæger (700 ml), 

låg og knivenhed
• Kompatibel med the Vac Q™

SBL920BSS 

The Super Q™ 
‘One Touch’-betjening. Støjreducerende teknologi.
Minimal interaktion. Total kontrol. Kompatibel med the Vac Q™

NYHED
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•  Superstærk, 2,0 liter 
Tritan blenderkande

•  High performance 
2400 W motor

• 25 % mere støjsvag
• 4 ‘one touch’-indstillinger

• 5 hastighedsindstillinger 
– fra Mix til Milling

• Auto Clean
• Count Up/Down timer
• Blenderstav til frosne desserter 
• Kompatibel med the Vac Q™

SBL820SHY Smoked Hickory 

the Q™ 
‘One Touch’-betjening. 25 % mere støjsvag.

NYHED
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the Vac Q™ 
Antioxiderings-vakuumtilbehør til din blender.

• Trækker luft ud af din 
blenderkande og giver derved 
en ekstra jævn blendning  

• Mindre luft i blandingen 
giver en blødere tekstur, 
lysere farver og rigere smag 

• Pumpe med højt vakuumtryk

• Auto-sluk 
• Batteri – 4 x AA (inkluderet)
• Dæksel m/vakuumventil
• Kompatibel med 

SBL920 og 820

SBL002SIL

NYHED
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the Fresh & Furious™

• Kinetix® knivsystem
• Unikt isknusningsprogram
• Smoothieprogram
• 5 hastighedsindstillinger
• Programmer til 

smoothies, væske etc.
• 1,5 liter blenderkande
• 1400 W
 
SBL620BSS
 

the Kinetix® Twist™  

• Manuel citruspresser 
på toppen

• Kinetix® knivsystem
• 4 hastighedsindstillinger
• Isknusningsprogram
• 1,5 liter blenderkande
• ‘Easy Clean’-systemet gør 

rengøringen til en leg
• 1000 W

BBL405BAL
 

NYHED
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the Boss To Go™ 
Grønne smoothies er ikke altid 
så ‘smooth’, som de burde være…

• Kinetix® kniv- og skålsystem
• Rustfrit stålgear og kobling 

gør den utrolig stærk
• 2x 500 ml smoothiebeholdere
• Helstøbt motordel
• 1000 W

BPB550BAL

Chill cup (1 stk.)
BPB001

Cup (2 stk.) 
BPB002 

Grind/Mill
BPB003

TILBEHØR
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TILBEHØR

Røgspåner, 4 stk. 
T-SAGE SSM 600 AWC SMOKING GUN WOODCHIPS 
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the Smoking Gun™ PRO

• Justerbar 
hastighedsindstillinger 
fra blid til intens røg

• Kold/varm luftstrøm
• Stor aftagelig beholder 

til røgspånerne
• Fleksibel og aftagelig 

siliconeslange, som 
er nem at placere

• Bruger 4 stk. AA batterier
• AA batterier samt 2 forskellige 

slags røgspåner medfølger
• Specialdesignet til 

kommerciel brug

GSM700PSSON

the Smoking Gun™ 
Læg en lille mængde røgspåner 
i brændkammeret, antænd 
spånerne og røg dine madvarer i 
enhver type tildækket beholder.

• 2 hastighedsindstillinger 
fra blid til intens røg

• Kold/varm luftstrøm 
til optimal røg

• Integreret, aftagelig 
base til røgspåner

• Fleksibel og aftagelig 
siliconeslange, som 
er nem at placere

• Bruger 4 stk. AA batterier
• Der medfølger AA 

batterier, 2 forskellige 
røgspåner og opskrifter

BSM600SIL

27



the Smart Grill™ PRO 
2400 W, Element IQ™ og 
integreret stegetermometer.

• 7 forskellige højdeindstillinger 
på toppladen

• 5 programvalg fra 
’Rare’ til ’Well done’

• Integrerede varmeelementer 
i stegepladerne

• Integreret stegetermometer
• Aftagelige plader gør 

rengøring utrolig let
• LCD-display til indstilling 

af stegeprogrammer
• Kan foldes ud, så den 

bliver helt flad
• 2400 W

BGR840BSS
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the Adjusta Grill™
Indstil grillen til at grille 
jævnt, dræne fedtet, grille 
‘bløde’ madvarer og gratinere.

• 7 forskellige højdeindstillinger 
på toppladen

• Variabel temperaturkontrol
• NON- stick belægning 
• Indstilling af hældning 

på bundpladen, så fedt 
o.lign. løber af

• Drypbakke for enden af åbning
• 2200 W

BGR250BSS
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BEM825RCH  
Royal Champagne

BEM825BCM  
Burnt Caramel 

BEM825BBG  
Blueberry Granita

BEM825BAL  
Silver Pearls
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BEM825SLQ  
Salted Liquorice

• 4,7 liter klar glasskål
• 3,8 liter rustfri stålskål
• Indbygget lys, som 

tænder ved omrøring
• Variabel hastighedsindstilling
• Timer for op- og ned-mixing

the Bakery Boss™ 
Råstyrke og fart i en elegant glasskål. 
Gør det nemt at ælte og blande alle ingredienser.

• 5 års motorgaranti
• K-spade med og uden silicone
• Æltekrog og piskeris
• 1200 W

BEM825
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• 4,7 liter rustfri stålskål
• Variabel hastighedsindstilling
• Dual-function timer 

(tæller op og ned)
• 5 års motorgaranti

the Scraper Mixer™ 
Udstyret med K-spade.  
Den skraber skålen, så du slipper for det,  
og samtidig sikres du et mere ensartet resultat.

• K-spade med og uden silicone
• Dejkrog og piskeris
• 1000 W

BEM800BAL
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Scraper mixers

Scrapes the bowl so 
you don’t have to.

Cut mixing time by 
up to 60%.†

† Tested creaming butter and sugar 
against standard BEM800 beater.

the Scraper Mixer Pro™

Scrapes the bowl so you don’t have to.

* Scraper Beater - cuts mixing time up to 60%
 • Planetary mixing action for patisserie

quality results
 • Electronic variable speed control & pulse
 • 1000W high power for heavy batters & doughs
 • Count up & count down LCD kitchen timer
 • Splash guard with feed chute
 • Large 4.7L stainless steel bowl
 • Accessories: scraper beater, metal beater,

wire whisk & dough hook
 • Motor protection system
 • Quiet operation

BEM800UK

Mixing
Processing   
& Blending

Aerated with 
sugar crystals 
fully dissolved

With scraping

Warm, lacking 
in air

Undissolved 
sugar crystals

Without scraping

Cream your butter 
faster for fluffier results!

The key to good aeration is to not 
over mix. 

Mixing acts to heat and soften the 
butter and, because warm butter 
can’t trap air very well, if you mix 
it too much you start to beat the air 
back out of the butter. Be that as it 
may, the key to breaking the sugar 
crystals down is giving them a 
good beating.

So how do you dissolve crystals 
and still trap the air?

The key is to stop the butter from 
sticking to the walls of the mixer 
and not to over mix. If butter’s 

Aerated with 
sugar crystals 
fully dissolved

With scraping

stuck to the walls, the stuff in the 
middle gets over mixed while you 
end up under mixing the sides. 
This means less air in the middle 
and more crystals on the outside. 

HESTON TIP

The best way to do it well and 
repeatedly is to use the scraper 
beater that comes with this mixer. 
The scraper beater scrapes the 
butter from the sides while it mixes 
to beat it all at the same time. 

WARNING – this is about 3 times 
faster than using the metal beater 
so keep an eye on it the first time 
you do it. Make a note of how long it 
takes then next time, set the mixer’s 
timer and it will turn off when it’s 
done so you don’t over mix. 
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the Scraper™

• 4,7 liter klar glasskål
• Variabel 

hastighedsindstillinger
• Direkte træk på motor
• 5 års motorgaranti
• K-spade, dejkrog og piskeris
• 800 W

BEM430BAL
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the Citrus Press™ PRO 
Denne citruspresser er 
udstyret med patenteret 
juice-kegle, som passer til 
alle slags citrusfrugter.

• Patenteret citrushoved
• Nem at rengøre - alt kan 

komme i opvaskemaskinen
• Presser al saften ud af 

citrusfrugten, så næsten 
kun skallen er tilbage

• Meget lydsvag
• Tager alle slags citrusfrugter
• Base i rustfrit stål
• 110 W

SCP800BAL
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the Nutri Juicer™ Plus 
Tager hele frugter 
og grøntsager.

• Mindre end 2 graders varme-
påvirkning fra centrifuge

• Forstærket sigte med titanium
• 5 hastighedsindstillinger 

med LED-display
• Nem at rengøre
• Tager hele frugter  

og grøntsager  
(8,4 cm påfyldningsrør)

• Serveringskande medfølger
• 1300 W

BJE520BSS
 

the Nutri Juicer™ 
Tager hele frugter og 
grøntsager i påfyldningsrøret.

• Mindre end 2 graders varme-
påvirkning fra centrifuge

• Forstærket sigte med titanium 
• 2 hastighedsindstillinger 

til blød og hård frugt
• Nem at rengøre
• Tager hele frugter  

og grøntsager  
(8,4 cm indføringsrør)

• Serveringskande medfølger
• 1250 W

BJE410SIL 
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the Nutri Juicer™ Cold 
Tager hele frugter og grøntsager.

• Mindre end 1°C varme-
påvirkning fra centrifugen

• Forstærket sigte i titanium
• 2 hastighedsindstillinger 

til blød og hård frugt
• Utroligt nem at rengøre 

og meget lydsvag
• Tager hele frugter  

og grøntsager  

(8,4 cm påfyldningsrør)
• 2,0 liter serveringskande, 

som passer i køleskabslågen
• 3,4 liter pulpbeholder
• 1250 W

BJE430SIL
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• Mindre end 1°C varme-
påvirkning fra centrifugen

•  Forstærket sigte med titanium
•  Variable 

hastighedsindstillinger
•  Nem at rengøre
•  Tager hele frugter  

og grøntsager  
(8,8 cm påfyldningsrør)

•  2 ltr. Serveringskande 
medfølger

•  1500 W

•  Cold Spin teknologi™ fører 
væsken gennem rive-/
snittepladen, som befinder sig 
bag den italiensk designede 
mikrofilterkurv, og sikrer 
herved, at temperaturen 
ikke stiger nævneværdigt 
under blendningen 

• Det nye 8,8 cm ekstra brede 
påfyldningsrør gør det 
muligt at blende hele frugter 
og grøntsager uden først at 
skære dem i mindre stykker 

 
SJE830BSS

the Nutri Juicer™ Cold XL 
Med en kraftig 1500W motor. Cold Spin teknologi™

NYHED
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the Kitchen Wizz™ PRO 

• 2,5 liter skål / 0,6 liter skål
• Ø14 cm påfyldningsrør 
• Direkte træk på motor
• Sikkerhedslås
• Justérbar snitteplade fra 

0,05mm - 8,00mm
• Snitte- og hakketilbehør 

med opbevaringsboks
• 25 års motorgaranti
• 2000 W

BFP800BAL
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the Control Grip  
All-in-One™ 
Blend, purér og forudindstil 
hastigheder med Control Grip.

• 18 variable 
hastighedsindstillinger

• 1,6 liter skål med snittetilbehør 
fra 0,05 - 0,6mm

• Rustfri blenderstav
• Rustfrit piskeris
• Ergonomisk håndtag
• Puréstav
• 700 W

BSB530
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the Smart Waffle™ 
Det intelligente vaffeljern,  
der kender den rette bagetid.

• Vælg mellem belgiske, 
classic, buttermilk m.fl.

• Forudindstillet bagetid på 
de forskellige typer vafler

• Opsamlingskant til 
overskydende vaffeldej

• Indstil din helt egen vaffeltid
• Støbte plader sikrer 

jævn varme overalt
• ”A Bit More®” sørger for 

at din vaffel er perfekt
• 1000 W

BWM620BSS
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the No Mess Waffle™
Her har du et gennemført 
vaffeljern, som fanger  
den overskydende dej  
og giver en jævn bagning.

• Praktisk vaffeljern
• Stilrent design
• Drypbakke til 

overskydende dej
• 7 ydelsesindstillinger
• 900 W

BWM520BSS
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the Custom Loaf™ 
Der findes ikke noget 
bedre end at vågne op til 
duften af friskbagt brød.

• Automatisk nødde-  
og frugtdispenser

• Automatiske og manuelle 
bageprogrammer

• Rustfrit stål 
• Stort og brugervenligt 

LCD-display
• Unik sammenklappelig 

dejkrog
• 830 W

BBM800BSS
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The first ice cream 
maker to automatically 
sense the hardness 
of the mixture based 
on your selection and 
keep it ready until it's 
time to serve.

the Smart Scoop™

Ice cream maker with automatic 
hardness settings.

* Programmed with 12 hardness settings
 • Keep cool for up to 3 hours
 • Pre-cool to -30° before use
 • LCD screen with electronic control
 • Transparent lid for viewing and add-ins
 • 1L ice cream bowl
 • Choose between automatic or manual control
 • Eco-friendly refrigerant R134A

BCI600UK

The first ice cream 
maker to automatically 
sense the hardness 
of the mixture based 
on your selection and 
keep it ready until it's 
time to serve.

Ice Cream

The creamier they are, 
the richer they churn.

Many frozen treats have varying 
levels of dairy and fat, from none 
of either in the case of sorbet, to 
lots of both in the case of some 
ice creams. Apart from impacting 
taste, dairy and fat levels affect 
resistance when they’re being 
churned. 

So if you go from making ice 
cream to say a sorbet, you need 
to stop churning at a different 
point in the process to get the 
right result. 

The main reason for this is most 
dairy (at the right temperature) 
can be manipulated to retain air. 
From frothed milk to whipped 
cream, even whisked egg yolks, 
under the right conditions dairy 

will suspend air bubbles within, 
causing it to increase in size.  Ice 
cream, for example, can double 
its initial volume in going from a 
liquid to a solid, mainly due to the 
air retained whilst churning. 
Furthermore, the fact that fat is 
more viscous than water means 
ice cream creates more resistance 
while churning than thinner, less 
aerated mixes like sorbet.

HESTON TIP

This ice cream maker senses the 
resistance to stop at the right time 
for whatever you’re making but 
make sure you select the setting 
carefully, as it can make a big 
difference in the end result. 

liquid to a solid, mainly due to the 

ice cream creates more resistance 
while churning than thinner, less 

Ice Cream
(more resistance)

Before After

Aerated,
Soft but thick

(more resistance)

AfterBefore

Sorbet
(less resistance)

Unaerated,
Hard but thin
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the Smart Scoop™ 
Ismaskine med automatisk 
indstilling af isens  
ønskede hårdhed. 

• Med selvkølende 
kompressor, der sikrer det 
helt optimale resultat

• 12 forudindstillinger af 
isens hårdhed f.eks. sorbet

• Rustfrit stål 
• 1,0 liter skål
• Keep Cool funktion i op til 

3 timer, så isen er perfekt
• Fra 0 til -30 °C på under 10 min.
• Melodi, når isen er færdig
• 200 W

BCI600BSS
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the Quick Touch Crisp™

• Den medfølgende pande sikrer 
den rigtige smag og tekstur 
ved at brune og sprødgøre

• Effektniveauet og 
tilberedningstiden kan justeres 
løbende under tilberedningen

• Inverterteknologi regulerer 
effekten og giver en 
jævn opvarmning

• Uafhængig grillfunktion
• Foropvarmning af den 

separate pande sikrer ensartet 
og hurtig bruning af din mad

• Hurtigstart i intervaller 
à 30 sek.

• 8 genvejstaster til de mest 
almindelige tilberedninger 
i mikrobølgeovn

• Forlæng tilberedningstiden 
en smule med ”A Bit 
More®”-knappen

• Rustfrit stål
• 1000 W

BMO700BSS
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the Smart Fryer™

• 4 liter friturebeholder
• 7 forudsindstillinger
• Indstillinger for friske 

varer og frostvarer
• ”Cool Wall” system
• LCD-display
• Specialprogram til 

pommes frites
• 3000 W

BDF500BSS
 

45



the Multicooker™

• 3,7 liter
• ”Slow and fast” 

-tilberedningstid
• Automatisk 

holde-varm-funktion
• Riskoger (10 kopper)
• Dampfunktion
• Sautéfunktion
• Rustfrit stål
• Glaslåg
• 760 W 

BRC600BSS
 

• Kan dampe, scramble, 
pochere, koge og sousvide

• Integreret stegetermometer
• PiD-temperaturnøjagtighed
• Sousvide 
• Indstillinger til det  

perfekte æg: pocheret, 
kogt eller røræg

• Timer
• Rustfrit stål
• Glaslåg
• 1000 W

BEG800SIL
 

the One Precision Poacher™
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the Fast Slow™ PRO

• Interaktivt LCD-display
• Dobbeltsensorer sikrer 

korrekt tryk og temperatur
• Indstil til at svitse, sautere, 

reducere eller dampe
• Aftageligt låg,  

som tåler opvaskemaskine
• Opsamlingsrende
• Rustfrit stål
• 1100 W

BPR700BSS
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