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Maista suosikkipapujesi aromi
Keraaminen Saeco-kahvimylly takaa täydellisen maun

Juotpa millaista kahvia tahansa, täyteläinen kahvi syntyy tuoreista pavuista.

Keraaminen kahvimylly ei kuumenna papuja liikaa, joten kahvin aromit pääsevät

oikeuksiinsa. Kruunaa kahvisi sametinpehmeällä maitovaahdolla, jonka valmistat

käsikäyttöisellä maidonvaahdottimella.

Lempikahvisi yhdellä kosketuksella

Espressoa vastajauhetuista pavuista yhdellä painikkeen painalluksella

Aina tuoretta kahvia

Täyskeraaminen kahvimylly – täyteläistä kahvia

Aina oikeanlaista kahvia säädettävillä jauhatusasetuksilla

Muistitoiminnolla juuri sinun makusi mukaista kahvia

Herkullinen maitovaahto perinteisellä vaahdottimella

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen käyttöliittymä on vaivaton käyttää

Pienen kokonsa ja kätevien etupaneelissa sijaitsevien toimintojensa ansiosta se

mahtuu mihin tahansa keittiöön

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista

Automaattinen puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjelma
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Kohokohdat

Espressoa pavuista yhdellä painalluksella

Valmista vastajauhetuista pavuista täydellinen

espresso tai vaikka kaksi. Kahvi valmistuu

muutamassa sekunnissa ja vain yhdellä

painikkeen painalluksella.

Täyskeraaminen kahvimylly

Nyt voit heittää hyvästit palaneelta maistuvalle

kahville. Täyskeraaminen kahvimylly on

suunniteltu suojaamaan kahvipapuja

ylikuumenemiselta. Keraaminen materiaali on

kestävä ja hiljainen käyttää.

Säädettävät jauhatusasetukset

Myllyn viidellä jauhatusasetuksella valmistat

aina täydellistä kahvia täyteläisimmästä

espressojauhatuksesta kevyemmän kahvin

karkeaan jauhatukseen.

Kahvimäärän muistitoiminto

Muistitoiminnon ansiosta voit valmistaa aina

juuri sopivan vahvuista kahvia sekä säädellä

kahvin määrää kupissa. Nauti erinomaisesta

kahvista lempikupistasi – yhdellä painikkeen

painalluksella.

Klassinen maidonvaahdotin

Klassisella maidonvaahdottimella, jota baristat

kutsuvat ”pannarelloksi”, höyrytät

maitovaahdon cappuccinoon helposti. Vapauta

sisäinen baristasi ja valmista herkullisia

maitopohjaisia kahvijuomia perinteiseen

tyyliin.

Älykäs käyttöliittymä

Selkeän käyttöliittymän suuret painikkeet ja

yksinkertaiset toiminnot helpottavat koneen

käyttöä. Saat aina parasta mahdollista kahvia.

Pieni koko, käyttö kätevästi etupuolelta

Keittiösi koolla ei ole väliä: tämä laite mahtuu

pienimpiinkin tiloihin ja sen vesi- ja

jätesäiliöön pääsee käsiksi kätevästi

etupuolelta. Hyvän kahvin valmistus on nyt

helppoa.

Täysin irrotettava suodatinyksikkö

Suodatinyksikkö on jokaisen täysin

automaattisen kahvikoneen sydän. Yksikkö on

puhdistettava kerran viikossa. Meidän

mallissamme suodatinyksikön käsittely on

helppoa yksikön sivulta käsin. Yksikkö irtoaa

yhdellä napsautuksella ja se on helppo

puhdistaa huuhtelemalla hanan alla.

Automaattinen puhdistus ja kalkinpoisto

Espressokeitin puhdistaa kahvipiirinsä

automaattisesti vedellä laitteen käynnistyksen

tai sammutuksen yhteydessä. Näin

valmistamasi kahvi on aina puhdasta ja

mahdollisimman tuoretta. Säännöllinen

kalkinpoisto pidentää espressokeittimen

käyttöikää. Kun kalkinpoisto on tarpeen, keitin

antaa varoituksen. Lisäksi saat tarvittaessa

näytölle selkeät ohjeet automaattisen

kalkinpoiston suorittamiseen.
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Tekniset tiedot

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1400 W

Yleiset tiedot

Yhden painalluksen valikoima: 2

Juoman mukautus: Säädettävä kupin tilavuus

Kahvijuomat: Espresso

Käytettävä kahvityyppi: Kokonaiset

kahvipavut, kahvijauhe

Samaan aikaan valmistettavien kupillisten

määrä: 2

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Brita-

vedensuodatin (lisävaruste), Automaattinen

huuhtelujakso, Irrotettava suodatinyksikkö

Helppo ja mukava käyttää: Irrotettava

vesisäiliö, Irrotettava valumisastia

Erityistoiminnot: Keraaminen kahvimylly,

Höyrytys, Kuuma vesi -toiminto, Esikeitin,

Manuaalinen Pannarello-maidonvaahdotin

Pinnoitus

Valumisastian materiaali: Ruostumatonta

terästä

Kaatonokan materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Muovi

Vesisäiliön materiaali: Muovi

Panarellon materiaali: Muovi

Boilerin materiaali: Ruostumaton teräs

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 295 x 420 x

325 mm

Tuotteen paino: 7 kg

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Romania

Huolto

2 vuoden takuu

Tekniset tiedot

Tilavuus, vesisäiliö: 1 l

Kupin enimmäiskorkeus: 95 mm

Papusäiliön tilavuus: 180 g

Johdon pituus: 0,8 m

Vesiboilerit: 1

Jätesäiliön tilavuus: 8 annosta

Taajuus: 50 Hz

Jännite: 230 V

Pumpun paine: 15 baaria
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