
 

 

Saeco Minuto
Aвтоматична 
кафемашина

• Приготвя 2 варианта кафе
• Авт. приставка за разпенване 
на млякото

• Черно
• 5-степенна регулируема 
мелачка

HD8662/09
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инаги любимата ви напитка само с едно докосване

подвижен блок за приготвяне с едно кликване
мо Saeco Minuto предоставя истинското първо изживяване "от зърното до 
шата" с максимално удобство, първокласно представяне и голям капацитет в 
ого компактни размери

Перфектно автентично италианско кафе
• Вкусна пяна, благодарение на патентовано, автоматично разпенване на млякото
• Кафе без изчакване благодарение на бойлер с бързо нагряване
• Кафе без вкус на изгоряло благодарение на 100% керамични мелачки

Настройте напитките според вкуса си
• Записва дължината на любимото ви кафе
• Насладете се на богатството на кафето с нашите регулируеми мелачки
• Избегнете загубата на топлина за всяка чаша кафе с регулируема струя

Лесно почистване и поддръжка
• Винаги чиста кафемашина, благодарение на автоматичното почистване и Премахване на 
котлен камък

• Лесно почистване, благодарение на подвижната група за приготвяне
• Лесно почистване, благодарение на възможността за измиване на частите в съдомиялна 
машина



 100% керамични мелачки

Тази кафемашина за еспресо е оборудвана 
със 100% керамични мелачки. Saeco 
използва керамични мелачки поради 
равномерното смилане без прегряване на 
кафените зърна за безупречно еспресо. 
Керамиката също осигурява дълготрайна 
ефективност и наистина тиха работа.

Нагревател с бързо загряване

Технологията на бойлера с бързо нагряване 
на Saeco осигурява непрекъсната готовност 
на кафемашината. Вече не е необходимо да 
чакате между отделните чаши кафе, а 
можете да ги приготвяте една след друга.

Записва дължината на кафето

Винаги ще получавате перфектна чаша 
еспресо, приготвено по собствените ви 

предпочитания, благодарение на нашата 
функция за запомняне, която разрешава да 
регулирате дължината на кафето според 
вкуса си. Наслаждавайте се на превъзходна 
напитка само с натискане на един бутон.

Авт. приставка за разпенване на 
млякото

Приготвянето на вкусно капучино с тази 
машина за еспресо Saeco е лесно, 
благодарение на новия, патентован уред за 
млечна пяна с циклонна камера. Уредът за 
млечна пяна, който професионалистите в 
приготвянето на кафе наричат 
"капучинаторе", извлича млякото директно 
от кутията или каната и го разпенва 
автоматично, диспергирайки го директно в 
чашата. А благодарение на изключителната 
циклонна камера, се гарантира постоянен 
поток от мляко без пръски.

Регулируем улей за изливане

Регулируемата струя на нашата кафемашина 
за еспресо е подходяща за всяка чаша и, 
следователно, предотвратява разливането и 
охлаждането на кафето при изсипване в 
чашата. По този начин еспресото винаги се 
сервира при правилната температура, като 
машината се запазва чиста.

Подходящи за съдомиялна машина 
части

За ваше удобство можете да поставите 
тавичката за разливане на Saeco и уреда за 
млечна пяна спокойно в съдомиялна 
кафемишина. Това спестява време и 
осигурява хигиенично почистване.

Мелачки с възможност за регулиране в 
5 степени

Различните сортове кафе изискват различно 
ниво на гранулиране за разкриване на 
пълния ми вкус. Гранулирането на тази 
машина за еспресо може да се регулира в 5 
степени – от най-финото смилане, за 
еспресо с плътен вкус, до най-грубото за 
леко кафе.
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Сервиз
• 2 години международна гаранция

Идеалното еспресо
• Еспресо технология: Адаптерна система Saeco, 
Система за аромат: предварително приготвяне

Технически данни
• Поддържани видове кафе: Цели зърна кафе
• Налягане на водата в помпата: 15 бара (идеално 
еспресо)

• Подвижен блок за приготвяне
• Страна на произход: Проектирано в Италия, 
Произведено в Европа

• Дължина на кабела: 80 см
• Брой нагреватели за вода: 1 нагревател
• Честота: 50 Hz
• Захранване: 1850 W
• Напрежение: 230 V

Лесна употреба
• Почистване и поддръжка: Цикъл за премахване 

на накип
• Употреба: Регулируем разпределител на кафе, 
Бързо генериране на пара, Подвижен блок за 
приготвяне, Опция за нормално/дълго еспресо

Тегло и размери
• Тегло на изделието: 7,5 кг
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 215 x 429 x 

330 мм
• Вместимост за кафе на зърна: 250 гр
• Вместимост на контейнер за отпадъци: 15 чаши
• Вместимост на резервоара за вода: 1,8 л
• Максимална височина на чашката: 152 мм

Характеристики
• Едновременно приготвяне
• Съвместимост с филтър Brita: По желание

Дизайн
• Цвят: Матово черно
• Материали и покритие: Пластмаса
•
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