
 

 

Saeco Minuto
Üliautomaatne 
espressomasin

• Valmistab kahte kohvijooki
• Automaatne piimavahustaja
• Must
• Viieastmeliselt seadistatav 

kohviveski
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e klõpsuga eemaldatava kohvivalmistusseadmega
id Saeco Minuto pakub esimest tõelist ubadest tassini kohvielamust maksimaalse 
gavuse, tipptasemel jõudluse ja suure mahutavuse ning ülikompaktsete mõõtmete 
res.

Autentne ja perfektne itaalia kohv
• Hõrk piimavaht tänu patenteeritud automaatsele piimavahustajale
• Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile
• Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Selline jook, nagu just teile maitseb
• Salvestage oma meelepärane kohvikogus
• Mängige kohvi rikkaliku maitsega tänu meie seadistatavatele kohviveskitele
• Vältige soojuskadu ja muutke meie reguleeritav tila iga tassi jaoks sobivaks.

Lihtne puhastada ja hooldada
• Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas
• Eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne
• Masinpestavate osade tõttu on puhastamine lihtne



 100%-liselt keraamilised kohviveskid

Sellel espressomasinal on 100%-liselt 
keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab 
keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad 
täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei 
kuumuta kohviuba üle. Keraamilised 
kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja 
ülivaikse töörežiimi.

Lühikese kuumenemisajaga boiler

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri 
tehnoloogia tagab, et teie masin on alati 
töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso 
valmistamise järel ootama, vaid võite 
valmistada mitu tassitäit järjest.

Salvestab teie kohvikoguse

Tänu vastavalt teie maitsele reguleeritava 
kohvikoguse mälufunktsioonile saate alati 

täiusliku tassi espressot, mis on teie isiklike 
eelistuste järgi valmistatud. Nautige 
suurepärast kohvijooki vaid ühe 
nupuvajutusega.

Automaatne piimavahustaja

Selle Saeco espressomasinaga on maitsva 
cappuccino valmistamine lihtne tänu uuele 
patenteeritud automaatsele piimavahustajale, 
millel on keeriseline kamber. Piimavahustaja, 
mida baristad kutsuvad cappuccinatore'ks, 
võtab piima otse piimapakist või -kannust ja 
vahustab selle automaatselt, lastes selle otse 
tassi. Tänu ainulaadsele keeriselisele kambrile 
on tagatud ühtlane pritsmeteta piimavoog.

Reguleeritav tila

Meie espressomasinate reguleeritav tila sobib 
igale tassile ja hoiab seega ära kohvi pritsimise 
ja mahajahtumise tassi valamisel. Tänu sellele 
serveeritakse teie espressot alati õigel 
temperatuuril ning masin püsib puhas.

Masinpestavad osad

Mugavuse tagamiseks võite panna Saeco 
tilgakoguja ja piimavahustaja või -nõu 
nõudepesumasinasse. See säästab aega ja tagab 
hügieenilise puhastuse.

Viieastmeliselt seadistatavad 
kohviveskid

Erinevad kohvisegud peavad täiusliku maitse 
saamiseks olema erineva teralisusega. Selle 
espressomasina jahvatuse teralisust saab 
reguleerida viieastmeliselt, alates peeneimast 
jahvatusest rikkaliku espresso jaoks kuni 
jämedaimani kergema kohvi valmistamiseks.
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Hooldus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Täiusliku espresso
• Espressotehnoloogia: Saeco kohaldatav süsteem, 

Aroomisüsteem – enne kohvi valmistamist

Tehnilised andmed
• Sobivad kohvitüübid: Terved kohvioad
• Veesurve pumbas: 15 baari (täiuslik espresso)
• Eemaldatav kohvivalmistusliides
• Päritoluriik: Disainitud Itaalias, Valmistatud 

Euroopas
• Juhtme pikkus: 80 cm
• Veeboilerite arv: 1 boiler
• Sagedus: 50 Hz
• Võimsus: 1850 W
• Pinge: 230 V

Lihtne kasutada
• Puhastamine ja korrashoid: Katlakivi 

eemaldussüsteem
• Kasutamine: Reguleeritav kohviväljastusseade, 

Kiire aurutamine, Eemaldatav kohvivalmistusliides, 
Tavaline / pikk espresso

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 7,5 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 215 x 429 x 330 mm
• Kohvioasalve maht: 250 g
• Jäätmenõu maht: 15 valmistuskorda
• Veepaagi mahtuvus: 1,8 l
• Suurim tassi kõrgus: 152 mm

Omadused
• Samaaegne kohvivalmistus
• Sobib Brita filtriga kasutamiseks: Valikuline

Disain
• Värvus: Matt must
• Materjalid ja viimistlus: Plast
•
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