
 

 

Saeco Minuto
Automatisk 
espressomaskin

• Brygger 2 kaffevarianter
• Automatisk mjölkskummare
• Svart
• Kvarn med 5 justerbara steg

HD8662/01
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å din favoritdryck med bara en knapptryckning

ed bryggrupp som kan lossas med en knapptryckning
dast Saeco Minuto kan erbjuda den första riktiga böna-till-kopp-upplevelsen med 
rsta bekvämlighet, förstklassigt resultat och stor kapacitet i en kompakt förpackning

Fulländat äkta italienskt kaffe
• Härligt skum tack vare en patenterad automatisk mjölkskummare
• Kaffe utan väntetid tack vare den snabba bryggaren
• Kaffe utan bränd smak tack vare 100 % keramiska kvarnar

Tillred drycken efter eget tycke och smak
• Sparar favoritinställningen för kaffemängd
• Variera styrka och smak med våra justerbara kvarnar
• Undvik värmeförlust och passa in varje kopp med vår justerbara pip

Enkel att rengöra och underhålla
• Maskinen är alltid ren tack vare den automatiska rengöringen och avkalkningen
• Enkel rengöring tack vare löstagbar bryggrupp
• Enkel rengöring tack vare maskindiskbara delar



 Kvarnar i 100 % keramik

Den här espressomaskinen är utrustad med 
kvarnar i 100 % keramik. Saeco använder 
keramikkvarnar därför att de ger en 
konsekvent malning utan att överhetta 
kaffebönan, för en oklanderlig espresso. 
Keramik garanterar också långvarig prestanda 
och en fullständigt tyst funktion.

Snabb bryggfunktion

Saecos teknik för snabb bryggning ser till att 
maskinen alltid är klar. Nu behöver du inte 
vänta mellan varje bryggning av espresso, du 
kan nu förbereda kaffekopp efter kaffekopp.

Sparar inställningen för kaffemängd

Du får alltid en perfekt kopp espresso som 
bryggs enligt dina personliga önskemål tack 

vare vår memoreringsfunktion som låter dig 
justera kaffet efter önskad mängd. Njut av en 
superb kaffedryck med bara en knapptryckning.

Automatisk mjölkskummare

Att förbereda en välsmakande cappuccino är 
enkelt med den här Saeco-espressomaskinen 
tack vare den nya, patenterade automatiska 
mjölkskummaren med dess cykloniska 
behållare. Mjölkskummaren, som baristas 
också kallar ”cappuccinatore”, drar mjölk 
direkt från en mjölkkartong eller kanna och 
skummar det automatiskt och fördelar det 
direkt i koppen. Och tack vare den exklusiva 
cykloniska behållaren, garanteras ett ständigt 
flöde av mjölk utan något stänk.

Justerbar pip

Den justerbara pipen på våra 
espressomaskiner passar för alla koppar och 
förhindrar således att kaffet skvätter eller 
svalnar medan du häller i koppen. På det viset 
har din espresso alltid den rätta temperaturen 
samtidigt som kaffemaskinen hålls ren.

Delar som kan diskas i diskmaskin

För din bekvämlighet kan du stoppa Saecos 
droppbricka, mjölkskummare och mjölkkanna i 
diskmaskinen. Det sparar tid och garanterar en 
hygienisk rengöring.

Kvarnar som är justerbara i 5 steg

Olika kaffeblandningar kräver olika 
malningsgrad för att smaken ska komma till sin 
rätt. Med den här espressomaskinen kan du 
justera malningen i 5 olika steg – från den 
finaste malningen för en fyllig espresso till den 
grövsta för ett mildare, lättare kaffe.
Funktioner
Automatisk espressomaskin
Brygger 2 kaffevarianter Automatisk mjölkskummare, Svart, Kvarn med 5 justerbara steg
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Service
• 2 års världsomfattande garanti

Perfekt espresso
• Espressoteknik: Saeco-anpassningssystem, 

Aromsystem: förbryggning

Tekniska specifikationer
• Kaffetyper som fungerar: Hela kaffebönor
• Vattentryck i pumpen: 15 bar (perfekt espresso)
• Löstagbar bryggrupp
• Ursprungsland: Utformad i Italien, Tillverkad i 

Europa
• Sladdlängd: 80 cm
• Antal vattenkokare: 1 kokare
• Frekvens: 50 Hz
• Effekt: 1 850 W
• Spänning: 230 V

Lättanvänd
• Rengöring och underhåll: Avkalkningscykel
• Användning: Justerbart kaffeuttappningsrör, Rapid 

Steam, Löstagbar bryggrupp, Alternativ för normal/
lång espresso

Vikt och mått
• Produktvikt: 7,5 kg
• Produktmått (L x D x H): 215 x 429 x 330 mm
• Kaffebönkapacitet: 250 gr
• Avfallsbehållarens kapacitet: 15 portioner
• Vattentankskapacitet: 1,8 L
• Maximal höjd för mugg: 152 mm

Funktioner
• Samtidig bryggning
• Kompatibel med Brita-filter: Tillval

Design
• Färg: Mattsvart
• Material och finish: Plast
•
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