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Brygger 2 kaffevarianter

Klassisk mjölkskummare

Svart

Kvarn med 5 justerbara steg

 

HD8651/01

Njut av smaken av dina favoritkaffebönor
Kaffekvarnen Saeco i keramik ger perfekt smak

Oavsett vilket kaffemärke du gillar kan du mala bönorna på platsen för maximal

smak med hjälp av keramikbladen som inte överhettar bönorna. Med den

manuella skummaskinen kan du toppa kaffet med krämigt mjölkskum.

Välj kaffe med en enkel knapptryckning

Espresso på färska bönor med en knapptryckning

En färsk kaffeupplevelse

Utmärkt smak tack vare kvarn i 100 % keramik

Justerbara malningsinställningar för önskad smak

Få en personlig kaffevolym tack vare minnesfunktionen

Härligt mjölkskum tack vare den klassiska mjölkskummaren

Lättanvänd

Hantera din maskin via det intuitiva användargränssnittet

Passar i alla kök tack vare den lilla storleken och enkla åtkomsten från framsidan

Lätt att rengöra och underhålla

Enkel rengöring tack vare löstagbar bryggrupp

Automatisk rengöringscykel och avkalkningsprogram
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Funktioner

Espresso med en knapptryckning

Du kan få en perfekt bryggd espresso, eller två

på en gång, rätt i koppen från nymalda bönor

genom att bara trycka på en knapp och vänta

några sekunder.

Kvarnar i 100 % keramik

Säg farväl till smaken av bränt kaffe tack vare

kvarn i 100 % keramik som är utformad för att

inte överhetta bönorna. Keramiskt material

garanterar också långvariga prestanda och tyst

drift.

Justerbara malningsinställningar

Du kan justera malningen hos kvarnen på fem

olika nivåer. Välj den finaste malningen för en

fyllig espresso upp till den grövsta malningen

för ett mildare kaffe, allt enligt önskad smak.

Minnesfunktion för volym

Du får alltid en perfekt kopp kaffe efter eget

önskemål tack vare vår minnesfunktion som gör

att du kan justera och spara kaffevolymen. Njut

av utsökt kaffe i din favoritkopp, allt med en

enda knapptryckning.

Klassisk mjölkskummare

Den klassiska mjölkskummaren, som baristas

också kallar pannarello, genererar ånga för att

hjälpa dig förbereda mjukt mjölkskum för

cappuccinon. Släpp loss din inre barista och

tillred dina härliga mjölkspecialiteter på det

traditionella sättet!

Intuitivt användargränssnitt

Det enkla och intuitiva användargränssnittet,

med stora knappar, hjälper dig att hantera

maskinen och få ut så mycket som möjligt.

Liten storlek, har åtkomst på framsidan

Det spelar ingen roll hur stort ditt kök är: den

här maskinen passar små utrymmen, och den

är mycket praktisk eftersom du kan öppna

vatten- och avfallsbehållarna från framsidan.

Utformad för att göra det ännu enklare att få

färskt kaffe.

Helt löstagbar bryggrupp

Bryggruppen är hjärtat i varje helautomatisk

kaffebryggare och bör rengöras en gång i

veckan. Vår bryggrupp nås från sidan och kan

tas bort med bara ett klick för enkel rengöring

under kranen.

Automatisk rengöring och avkalkning

Den här espressomaskinen är utformad så att

kaffekretsarna automatiskt rengörs med vatten

när du startar eller stänger av för att garantera

en härlig, fräsch smak med varje kopp kaffe.

Regelbunden avkalkning förlänger

espressomaskinens livslängd. Den här

maskinen varnar dig när avkalkning behövs,

och guidar dig genom den automatiserade

avkalkningsprocessen med tydliga

meddelanden på skärmen när det behövs.
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Specifikationer

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 400 W

Allmänna specifikationer

Anpassa per dryck: Inställbar kopp volym

Kaffedrycker: Espresso,

Kompatibel kaffeservering: Hela kaffebönor,

malet kaffepulver

Koppar samtidigt: 2

Enkel att rengöra och underhålla: Brita

vattenfilter, tillval, Automatisk sköljning,

Löstagbar bryggrupp

Enkel och bekväm att använda: Löstagbar

vattentank

Specialfunktioner: Keramisk kvarn, Ångtillval,

Alternativ för hett vatten, Förbryggning,

Pannarello, manuell mjölkskummare

Legering

Material till pip: Plast

Material i huvudenhet: Plast

Material, vattenbehållare: Plast

Ångrörets material: Plast

Kokarens material: Rostfritt stål (inox)

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H):

295 x 420 x 325 mm

Produktens vikt: 7 kg

Ursprungsland

Tillverkad i: Rumänien

Service

2 års garanti

Tekniska specifikationer

Kapacitet, vattentank: 1 l

Max. höjd för mugg: 95 mm

Behållare för kaffebönor, kapacitet: 180 gr

Sladdlängd: 0,8 m

Vattenkokare: 1

Avfallsbehållare, kapacitet: 8 portioner

Frekvens: 50 Hz

Spänning: 230 V

Pumptryck: 15 bar
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