
 

 

Saeco
Penilnik mleka

• Prevleka proti sprijemanju
• Za 120 ml mleka
• Zadostuje za 2 kapučina
• pripravlja vročo in mrzlo peno

CA6502/61
Popolna mlečna pena za kavo
Penilnik mleka za gretje in mešanje
Saecov penilnik mleka CA6502/61 ustvarja najboljšo želeno mlečno peno za vroče in 

hladne napitke. Popolnoma samodejen penilnik mleka je idealna družba za vse vaše kavne 
napitke, saj je enostaven za uporabo in čiščenje.

Enostavna uporaba
• 360° podstavek
• En dotik za enostavno uporabo

Enostavno čiščenje
• Metlica in pokrov sta primerna za pranje v pomivalnem stroju
• Prevleka proti sprijemanju omogoča enostavno čiščenje

Za vroče in hladne napitke
• Penjenje vročega in hladnega mleka za različne vrste kav

Popolna mlečna pena
• Mlečna pena zadostuje za 2 kapučina
• Magnetno stepanje za najfinejšo peno



 Mlečna pena za 2 kapučina

Mlečna pena, pripravljena s penilnikom mleka Saeco, 
zaradi njegove 120 ml prostornine zadostuje za 2 
kapučina.

Dele lahko pomivate v pomivalnem 
stroju

Metlica in pokrov penilnika mleka SAECO sta 
primerna za pranje v pomivalnem stroju, kar 
omogoča enostavno čiščenje.

Za vroče in hladne napitke

Penilnik mleka vam omogoča svobodo pri ustvarjanju 
in uživanju širokega nabora vročih in mrzlih kavnih 
napitkov, kot so mleko s kavo, kapučino in popolna 
ledena kava.

Magnetno stepanje

Penilnik mleka SAECO z idealno temperaturo in 
hitrostjo ter inovativno metlico ustvari najtršo in 
najfinejšo peno.

Prevleka proti sprijemanju

Penilnik mleka SAECO očistite tako, da ga samo 
sperete in obrišete s krpo, kar vam omogočata 
premaz proti sprijemanju in gladka površina na 
zunanji in notranji strani. Vodoodporno ohišje 
omogoča enostavno pomivanje penilnika mleka.

360° podstavek

Brezžični vrtljivi podstavek 360° za penilnik mleka 
Saeco omogoča enostavno dvigovanje in postavljanje.

Upravljanje z enim dotikom
Penilnik mleka SAECO je opremljen z gumbom za 
upravljanje z enim pritiskom za enostavno uporabo.
Specifikacije
CA6502/61

Država porekla
• Izdelano v: Kitajskem

Prijaznost do okolja
• Poraba energije pri pripravi kave: 420-500 W

Površina
• Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo in plastika

Tehnične specifikacije
• Dolžina kabla: 0,75 m
• Frekvenca: 50 Hz
• Napetost: 220-240 V
• Prostornina vrčka za mleko: 120 ml
• Čas penjenja: 130 s

Splošne specifikacije
• Enostavna in udobna uporaba: Samodejni izklop

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Zasnova
• Barva: Črna

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 130 x 130 x 200 mm
• Teža izdelka: 0,6 kg
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 151 x 151 x 

217 mm
•
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Značilnosti
Penilnik mleka
Prevleka proti sprijemanju Za 120 ml mleka, Zadostuje za 2 kapučina, pripravlja vročo in mrzlo peno
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