
 

 

Saeco
Приставка за 
разпенване на мляко

•Незалепващо покритие
•Побира 120 мл мляко
• Достатъчно за 2 порции 
капучино

• приготвя гореща и студена 
пяна

CA6502/61
Идеална млечна пяна за кафето ви
Уред за разпенване на мляко за нагряване и разбъркване
Уредът за разпенване на мляко Saeco CA6502/61 създава най-добрата млечна пяна, която 
можете да пожелаете – както гореща, така и студена. Идеалният спътник за всичките ви рецепти 

с кафе, изцяло автоматичният уред за млечна пяна е изключително лесна за използване и 

почистване!

Лесна употреба
• 360° основа
• Едно докосване за лесно управление

Лесно почистване
• Подходящи за съдомиялна машина бъркалка и капак
• Незалепващо покритие за лесно почистване

За горещи и студени рецепти
• Горещо и студено разпенване на млякото за разнообразни рецепти с кафе

Идеална млечна пяна
• Достатъчно млечна пяна за 2 порции капучино
• Магнитно разбиване за съвършено фина пяна



 Млечна пяна за 2 порции капучино

С капацитет от 120 мл, млечната пяна, 
приготвена с уреда за разпенване на мляко 
Saeco, ще е достатъчна за приготвяне на 2 
порции капучино.

Части, подходящи за съдомиялна 
машина

Бъркалката и капакът на уреда за разпенване 
на мляко SAECO са подходящи за 
съдомиялна машина и лесни за почистване.

За горещи и студени рецепти

Уредът за разпенване на млякото осигурява 
свободата да създавате и да се 
наслаждавате на разнообразие от горещи и 
студени рецепти с кафе у дома, като лате 
макиато, капучино или идеалното ледено 
кафе.

Магнитно разбиване

Задайте идеалната температура и скорост, 
уредът за разпенване на мляко SAECO и 
иновативната й бъркалка създават 
съвършено гъста и фина пяна.

Незалепващо покритие

За почистването на уреда за разпенване на 
мляко SAECO е необходимо само 
изплакване и забърсване с кърпа 
благодарение на незалепващото покритие и 
гладката повърхност отвътре и отвън. 
Водоустойчивата обвивка позволява лесно 
миене на приставката за разпенване на 
мляко.

360° основа

Безкабелната 360-градусова въртяща се 
основа на вашият уред за млечна пяна Saeco 
позволява лесно повдигане и поставяне.

Работа с едно докосване
Уредът за разпенване на мляко SAECO 
разполага с бутон с едно докосване за лесно 
управление.
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Страна на произход
• Произведено в: Китай

Устойчивост
• Потребление на енергия при приготвяне: 420 – 

500 W

Дизайн
• Материал на основното тяло: Неръждаема 
стомана и пластмаса

Технически данни
• Дължина на кабела: 0,75 м
• Честота: 50 Hz
• Напрежение: 220 – 240 V
• Капацитет на каната за мляко: 120 мл
• Време за разпенване: 130 сек

Общи спецификации
• Лесна употреба и комфорт: Автоматично 
изключване

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Дизайн
• Цвят: Черно

Тегло и размери
• Размери на продукта (ШxДxВ): 130 x 130 x 

200 мм
• Тегло на изделието: 0,6 кг
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 151 x 151 x 

217 мм
•
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