
 

 

Saeco
Penič mlieka

• Nepriľnavý povrch
• Kapacita 120 ml mlieka
• Vystačí na 2 kapučína
• Vytvára horúcu a studenú penu

CA6502/61
Dokonalá mliečna pena k vašej káve
Penič mlieka na ohrievanie a miešanie
Penič mlieka CA6502/61 Saeco dokáže z horúceho aj studeného mlieka vytvoriť tú najlepšiu 

penu, akú si môžete priať. Dokonalý spoločník pri príprave všetkých receptov káv. Tento plne 
automatický penič mlieka je mimoriadne jednoduchý na používanie a čistenie!

Jednoduché používanie
• 360° základňa
• Jednoduché ovládanie jedným dotykom

Jednoduché čistenie
• Šľahač a veko umývateľné v umývačke riadu
• Nepriľnavý povrch pre jednoduché čistenie

Na prípravu horúcich aj studených receptov
• Príprava horúcej a studenej mliečnej peny pre rôznorodé kávové nápoje

Dokonalý penič mlieka
• Mliečna pena vystačí pre 2 kapučína
• Magnetické šľahanie pre dokonalú jemnosť peny



 Mliečna pena pre 2 kapučína

Mliečny penič Saeco má kapacitu 120 ml mlieka, 
takže v ňom môžete pripraviť dostatok mliečnej 
peny na 2 kapučína.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Šľahač a veko peniča mlieka SAECO je možné 
jednoducho umyť v umývačke riadu.

Na prípravu horúcich aj studených 
receptov

Penič mlieka vám dá slobodu vytvoriť si a 
vychutnávať rôznorodé horúce i studené kávové 
nápoje priamo doma – pripravte si latte macchiato, 
kapučíno alebo dokonalú ľadovú kávu.

Magnetické šľahanie

Nastavte ideálnu teplotu a rýchlosť peniča SAECO, 
ktorý vďaka inovatívnej technológii šľahania peny 
vytvorí dokonale tuhú a jemnú mliečnu penu.

Nepriľnavý povrch

Penič mlieka SAECO stačí vďaka nepriľnavému 
povrchu a hladkej povrchovej úprave opláchnuť a 
utrieť utierkou. Vodotesná vonkajšia strana 
umožňuje jednoduché umývanie peniča.

360° základňa

Bezšnúrová 360-stupňová otočná základňa peniča 
mlieka Saeco uľahčuje jeho dvíhanie a umiestnenie.

Ovládanie jedným dotykom
Penič mlieka SAECO je vybavený jednodotykovým 
tlačidlom na jednoduché ovládanie.
Technické údaje
CA6502/61

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 420 – 500 W

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ a plast

Technické špecifikácie
• Dĺžka kábla: 0,75 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 220 – 240 V
• Objem karafy na mlieko: 120 l
• Čas penenia: 130 sekundy

Všeobecné špecifikácie
• Ľahké použitie a pohodlie: Automatické vypnutie

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Dizajn
• Farba: Čierna

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 

130 x 130 x 200 mm
• Hmotnosť produktu: 0,6 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 151 x 151 x 217 mm
•
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Hlavné prvky
Penič mlieka
Nepriľnavý povrch Kapacita 120 ml mlieka, Vystačí na 2 kapučína, Vytvára horúcu a studenú penu
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