
 

 

Saeco
Tejhabosító

• Tapadásmentes bevonat
• 120 ml tejkapacitás
• 2 cappuccinóhoz elegendő
• hideg és forró tejhab készítése

CA6502/61
Tökéletes tejhab kávéjához
Tejhabosító a melegítéshez és keveréshez
A Saeco CA6502/61 tejhabosító a legjobb tejhabot készíti el, amire csak vágyhat – akár 

melegen, akár hidegen. Tökéletes kiegészítője minden kávéreceptnek, a teljesen automata 
tejhabosító használata rendkívül egyszerű – és higiénikus!

Egyszerű használat
• 360°-os talp
• Egyérintéses könnyű kezelhetőség

Könnyű tisztítás
• Mosogatógépben tisztítható habverő és fedél
• Tapadásmentes bevonat az egyszerű tisztításért

Meleg és hideg receptekhez
• Forró és hideg tejhabok különböző kávéreceptekhez

Tökéletes tejhab
• 2 cappuccinóhoz elegendő tejhab
• Mágneses habverés a tökéletes habfinomsághoz



 Tejhab 2 cappuccinóhoz

A 120 ml-es kapacitásának köszönhetően a Saeco 
tejhabosítóval készült tejhab 2 cappuccino 
elkészítéséhez elegendő.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

A SAECO tejhabosító habverője és fedele 
mosogatógépben tisztítható.

Meleg és hideg receptekhez

A tejhabosítóval szabadon elkészíthet és élvezhet 
különféle forró és hideg kávérecepteket otthonában, 
mint amilyen a latte macchiato, a cappuccino vagy a 
tökéletes jeges kávé.

Mágneses habverés

Állítsa be az ideális hőmérsékletet és sebességet, és 
a SAECO tejhabosító és az innovatív habverője 
tökéletesen kemény és finom habot készít.

Tapadásmentes bevonat

A SAECO tejhabosítót tisztításkor csak öblíteni kell, 
majd egy mozdulattal megtörölni, a tapadásmentes 
bevonatnak és a kívül-belül sima felületnek 
köszönhetően. A vízálló burkolat lehetővé teszi a 
tejhabosító könnyű elmosogatását.

360°-os talp

A vezeték nélküli, 360°-ban elfordítható talpnak 
köszönhetően a Saeco tejhabosító könnyen 
mozgatható és elhelyezhető.

Egyérintéses működtetés
A SAECO tejhabosító egyérintéses gombja könnyű 
kezelhetőséget biztosít.
Műszaki adatok
CA6502/61

Származási hely
• Gyártó ország: Kína

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 420–500 W

Kidolgozás
• A készülék anyaga: Rozsdamentes acél és műanyag

Műszaki adatok
• Vezetékhossz: 0,75 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Feszültség: 220–240 V
• Tejtartály térfogat: 120 L
• Habosítási idő: 130 mp

Általános jellemzők
• Egyszerű használat és kényelem: Automatikus 

kikapcsolás

Szerviz
• 2 éves, világszerte érvényes garancia

Formatervezés
• Szín: Fekete

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 130 x 130 x 

200 mm
• Készülék tömege: 0,6 kg
• A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 151 x 151 x 

217 mm
•
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Fénypontok
Tejhabosító
Tapadásmentes bevonat 120 ml tejkapacitás, 2 cappuccinóhoz elegendő, hideg és forró tejhab készítése
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