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Ekspres automatyczny Melitta® Barista TS Smart® może naprawdę wiele. Może przygotować 

nawet 21 różnych kawowych specjałów. Z odpowiednimi ziarnami kawy, zgodnie z oryginalną 

recepturą lub Twoim kreatywnym pomysłem. Dzięki aplikacji Melitta® Connect można 

sterować przygotowaniem kawy i zarządzać wieloma innymi funkcjami za pomocą smartfona.  

 

Melitta® Barista TS Smart® przygotowuje 

wszystkie kawy za naciśnięciem jednego 

przycisku.  

 

Melitta® Barista TS Smart® wyposażony jest 

w funkcję Double Cup, dzięki której można 

jednocześnie przygotować dwie 

szklanki/filiżanki wielu kawowych specjałów z 

mlekiem lub bez, np. Latte Macchiato i 

Cappuccino bez przesuwania szklanki.  

 

Dzięki innowacyjnej funkcji Touch & Slide (dotknij i przesuń) można używać w pełni 

automatycznego ekspresu do kawy, po prostu delikatnie dotykając panelu dotykowego. 

 

Melitta® Barista TS Smart® wyposażony jest w superszybki, a jednocześnie cichy jak szept 

młynek. 

 

Melitta® Barista TS Smart® posiada opcję IntenseAroma dającą szczególnie intensywny smak 

kawy - przy użyciu tej samej ilości kawy i wody. 

 

Dzięki "Easy Steam Cleaning" za każdym razem, gdy zostanie przygotowany napój z mlekiem, 

Twój w pełni automatyczny ekspres wyczyści części mające kontakt z mlekiem. Po naciśnięciu 

przycisku gorąca woda i para zaczynają dokładne czyszczenie. 
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Dane techniczne: 

intenseAroma ✔ 

Moduł Bluetooth ✔ 

Regulowana temperatura parzenia 3 poziomy 

Płynnie regulowana ilość kawy 25 – 220 ml 

Funkcja wstępnego parzenia ✔ 

Zintegrowany dozownik gorącej wody ✔ 

Dozowanie do 1 lub 2 filiżanek jednocześnie ✔ 

Dozownik All-in-One dla 2 kaw czarnych lub 

mlecznych jednocześnie 

✔ 

Regulowana wysokość dozownika 140 mm 

Stalowy młynek Premium ✔ 

Regulowanie stopnia mielenia 5 stopni 

Osobny pojemnik na kawę mieloną ✔ 

Automatyczna regulacja ilości kawy mielonej ✔ 

Dwukomorowy pojemnik na ziarna kawy automatyczny wybór ziaren 

Best Aroma System ✔(Plus) 

Pojemność pojemnika na ziarna kawy 270 g (2 x 135 g) 

Pojemnik na ziarna kawy z Aromasafe® ✔ 

Automatyczne monitorowanie poziomu ziaren kawy w 

pojemniku 

✔ 

Programowana moc kawy 5 stopni 

Wyciszenie ✔ 

System spieniania mleka One-Touch 
Venturi-System 

Zewnętrzny pojemnik na mleko ✔ 

Panel sterowania dotykowego ✔ 

Podświetlenie LED filiżanek ✔ 
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Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz TFT 

Programowany przycisk dozownika ✔ 

Pamięć My Coffee ✔ (8 profili) 

Liczba fabrycznie zaprogramowanych kaw 21 

Włoski proces przygotowania ✔ 

Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej ✔ 

Tacka do wstępnego ogrzewania filiżanek 

(pasywnego) 

✔ 

Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania ✔ 

Łatwe czyszczenie parą (Easy Steam Cleaning) - 

układ mleka 

✔ 

Wyjmowana jednostka zaparzania ✔ 

Pojemność pojemnika na wodę 1,8 l 

Ustawienie twardości wody (4 poziomy) ✔ 

Kompatybilność z filtrami wody Claris® ✔ 

Automatyczne monitorowanie konieczności wymiany 

filtra 

✔ 

Automatyczne wyłączanie ✔ 

Przycisk „0 Wat“ ✔ 

Tryb oszczędzania energii (50% mniejsze zużycie 

prądu) 

✔ 

Ciśnienie pompy 15 bar 

Długość kabla 1 m 

Zwijanie kabla ✔ 

Kółeczka z tyłu do łatwiejszego przemieszczania ✔ 

Warianty kolorystyczne srebrno-czarny, czarny, 

stal nierdzewna 

Moc (W) max. 1450 W 
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Napięcie 220 – 240 V 

Częstotliwość 50 / 60 Hz 

Waga (kg) ok. 10,4 

Wymiary w cm (W x S x G) 37,2 x 25,9 x 46,7 

 

 


