
 

 

Saeco
Spieniacz do mleka

• Powłoka zapobiegająca 
przywieraniu

• Pojemność: 120 ml mleka
• Na 2 filiżanki cappuccino
• Spienia mleko na zimno i na 

gorąco

CA6502/61
Kawa z idealną mleczną pianką
Spieniacz do mleka do podgrzewania i mieszania
Spieniacz do mleka Saeco CA6502/61 tworzy wymarzoną piankę niezależnie od temperatury 

mleka. W pełni zautomatyzowany spieniacz jest niezwykle łatwy w obsłudze i czyszczeniu, co 
czyni go idealnym kompanem podczas przygotowywania wszystkich napojów kawowych.

Wygodne użytkowanie
• Obrotowa podstawa (360°)
• Łatwa obsługa jednym przyciskiem

Łatwe czyszczenie
• Trzepaczkę i pokrywkę można myć w zmywarce
• Powłoka zapobiegająca przywieraniu ułatwia czyszczenie

Kawa na gorąco i na zimno
• Możliwość spieniania gorącego i zimnego mleka pozwala przygotowywać rozmaite kawowe 

przepisy

Idealna mleczna pianka
• Wystarczająca ilość mlecznej pianki na 2 cappuccino
• Magnetyczne ubijanie pozwala uzyskać doskonale delikatną piankę



 Mleczna pianka na 2 cappuccino

Dzięki pojemności 120 ml mleczna pianka 
przygotowana w spieniaczu Saeco wystarczy do 
przygotowania 2 filiżanek cappuccino.

Części z możliwością mycia w zmywarce

Trzepaczkę i pokrywkę spieniacza do mleka SAECO 
można myć w zmywarce, co ułatwia czyszczenie.

Kawa na gorąco i na zimno

Spieniacz do mleka zapewnia swobodę tworzenia 
rozmaitych kawowych specjalności na ciepło i zimno, 
takich jak latte macchiato, cappuccino lub doskonała 
kawa mrożona. Teraz możesz rozkoszować się 
pyszną kawą we własnym domu.

Magnetyczne ubijanie

Ustawiony na idealną temperaturę i prędkość 
spieniacz do mleka SAECO wraz z innowacyjną 
trzepaczką ubija piankę o idealnej sztywności i 
delikatności.

Powłoka zapobiegająca przywieraniu

Dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu oraz 
gładkiej powierzchni czyszczenie spieniacza do mleka 
SAECO wymaga jedynie przepłukania i wytarcia 
ręcznikiem. Wodoodporna obudowa pozwala na 
wygodne mycie spieniacza do mleka.

Obrotowa podstawa (360°)

Bezprzewodowa obrotowa podstawa (360°) 
spieniacza do mleka Saeco ułatwia podnoszenie i 
odstawianie urządzenia.

Obsługa jednym przyciskiem
Spieniacz do mleka SAECO zapewnia łatwą obsługę 
jednym przyciskiem.
Dane techniczne
CA6502/61

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Chiny

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 420–500 W

Wykończenie
• Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

Dane techniczne
• Długość przewodu: 0,75 m
• Częstotliwość: 50 Hz
• Napięcie: 220–240 V
• Pojemność pojemnika na mleko: 120 L
• Czas spieniania: 130 s

Informacje ogólne
• Łatwość i komfort użytkowania: Automatyczne 

wyłączanie

Serwis
• 2 lata gwarancji

Wykończenie
• Kolor: Czarny

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

130 x 130 x 200 mm
• Waga produktu: 0,6 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

151 x 151 x 217 mm
•
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Zalety
Spieniacz do mleka
Powłoka zapobiegająca przywieraniu Pojemność: 120 ml mleka, Na 2 filiżanki cappuccino, Spienia mleko na 
zimno i na gorąco
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