
 

 

Saeco
Nastavak za mliječnu 
pjenu

• Sloj koji onemogućuje lijepljenje
• Za 120 ml mlijeka
• Dovoljno za dva cappuccina
• Priprema vruću i hladnu pjenu

CA6502/61
Savršena mliječna pjena za vašu kavu
Nastavak za mliječnu pjenu za grijanje i blago miješanje
Nastavak za mliječnu pjenu Saeco CA6502/61 stvara mliječnu pjenu koju samo možete 

poželjeti, kako toplu, tako i hladnu. Savršen je partner za sve vaše recepte za kavu. 
Potpuno automatski nastavak za mliječnu pjenu vrlo je jednostavan za uporabu, a i čist!

Jednostavna uporaba
• Podnožje sa zakretanjem od 360°
• Jednostavna aktivacija jednim dodirom

Jednostavno čišćenje
• Metlica koja se može prati u perilici posuđa i poklopac
• Sloj koji onemogućuje lijepljenje radi lakšeg čišćenja

Za topla i hladna pića
• Topla i hladna mliječna pjena za razne recepte s kavom

Savršena mliječna pjena
• Dovoljno mliječne pjene za 2 cappuccina
• Magnetska metlica za izvanrednu finoću pjene



 Mliječna pjena za 2 cappuccina

Uz kapacitet od 120 ml, nastavak za mliječnu pjenu 
Saeco pripremit će dovoljno mliječne pjene za 2 
cappuccina.

Dijelovi koji se mogu prati u stroju za 
pranje posuđa

Metlicu i poklopac nastavka za mliječnu pjenu 
SAECO možete prati u perilici posuđa radi lakšeg 
čišćenja.

Za topla i hladna pića

Nastavak za mliječnu pjenu pruža slobodu kreiranja i 
uživanje u raznim receptima za topla i hladna pića s 
kavom kod kuće, kao što su latte macchiato, 
cappuccino ili savršena ledena kava.

Magnetska metlica

Postavljen na idealnu temperaturu i brzinu, nastavak 
za mliječnu pjenu SAECO i njegova inovativna 
metlica stvorit će izvanredno čvrstu i finu pjenu.

Sloj koji onemogućuje lijepljenje

Za čišćenje nastavka za mliječnu pjenu SAECO 
potrebno vam je samo ispiranje i brisanje krpom 
zahvaljujući sloju koji onemogućuje lijepljenje i 
glatkoj površini. Vodootporno kućište omogućuje 
jednostavno pranje nastavka za mliječnu pjenu.

Podnožje sa zakretanjem od 360°

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° nastavka 
za mliječnu pjenu Saeco omogućuje jednostavno 
podizanje i premještanje.

Aktivacija jednim dodirom
Nastavak za mliječnu pjenu SAECO omogućuje 
jednostavno rukovanje pomoću gumba jednim 
dodirom.
Specifikacije
CA6502/61

Država podrijetla
• Država proizvodnje: Kina

Održivost
• Potrošnja energije prilikom kuhanja: 420 – 500 W

Obrada
• Materijal glavnog kućišta: Nehrđajući čelik i plastika

Tehnički podaci
• Duljina kabela: 0,75 m
• Frekvencija: 50 Hz
• Napon: 220 – 240 V
• Kapacitet vrča za mlijeko: 120 l
• Vrijeme stvaranja mliječne pjene: 130 s

Opće specifikacije
• Jednostavna i ugodna uporaba: Automatsko 

isključivanje

Servis
• 2-godišnje međunarodno jamstvo

Dizajn
• Boja: Crna

Težina i dimenzije
• Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 130 x 130 x 

200 mm
• Masa proizvoda: 0,6 kg
• Dimenzije pakiranja (Š x D x V): 151 x 151 x 

217 mm
•
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Nastavak za mliječnu pjenu
Sloj koji onemogućuje lijepljenje Za 120 ml mlijeka, Dovoljno za dva cappuccina, Priprema vruću i hladnu pje-
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