„Saeco“ Minuto
Puikus automatinis
espreso aparatas
• Verda 2 rūšių kavą

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais vienu palietimu

• Automatinis pieno putų plakiklis

• juoda

• 5 padėtimis reguliuojamas
malūnėlis

su vienu spustelėjimu keičiamais virimo elementais
Tik naudodami itin kompaktiškos konstrukcijos „Saeco Minuto“ galėsite patogiai mėgautis
tobulai sumalta kava, nepriekaištingu veikimu ir paruošite didelį kavos kiekį
Autentiškos itališkos kavos tobulumas
• Patentuotu automatiniu pieno putų plakikliu paruošiamos skanios putos
• Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami
• 100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava
Ruoškite jums patinkančius gėrimus
• Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus
• Keiskite kavos sodrumą reguliuojamais malūnėliais
• Kadangi snapelis yra reguliuojamas, neprarasite šilumos ir galėsite įdėti bet kokį puodelį
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Paprasta valyti ir prižiūrėti
• Nuolatinę švarą užtikrina automatinio valymo ir nuosėdų šalinimo funkcija
• Lengva valyti dėl nuimamų virimo elementų
• Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamų dalių
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Puikus automatinis espreso aparatas

Verda 2 rūšių kavą Automatinis pieno putų plakiklis, juoda, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Ypatybės
100 % keraminiai malūnėliai

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 %
keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose
naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai
sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad
galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso
kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas
veiks ilgai ir tyliai.

Išsaugo jūsų kavos ruošimo trukmės
nustatymus

Reguliuojama srovė

Dėl atminties funkcijos, kuri leidžia reguliuoti
kavos virimo trukmę, visada galėsite
pasigaminti jums patinkančios puikios kavos
puodelį pagal savo skonį. Mėgaukitės ypatingo
skonio kavos gėrimu mygtuko paspaudimu.

Dėl mūsų espreso kavos aparatuose
naudojamo reguliuojamo snapelio galėsite įdėti
bet kokį puodelį, todėl kava neišsipils ir
neatvės, kol ją pilsite į puodelį. Taip jūsų
espreso visada bus tinkamos temperatūros, o
aparatas išliks švarus.

Automatinis pieno putų plakiklis

Indaplovėje plaunamos dalys

Naudodami šį „Saeco“ espreso kavos aparatą
su patentuotu automatiniu pieno putų plakikliu
ir sūkurine kamera galėsite lengvai pasigaminti
skanios kapučino kavos. Pieno putų plakiklis,
kurį meistrai vadina „kapučinatoriumi“,
išleidžia pieną tiesiai iš pieno dėžutės arba
ąsočio ir jį automatiškai suplaka, paskui supila į
puodelį. Dėl išskirtinės sūkurinės kameros
pienas pilamas tolygiai ir netaškomas.

Kad būtų patogiau, „Saeco“ nuvarvėjimo
padėklą ir pieno putų plakiklį arba pieno ąsotėlį
galite padėti į indaplovę. Taip sutaupysite laiko
ir higieniškai išvalysite šias dalis.

Greitai įkaistantis virintuvas

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo
technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs.
Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam
espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti
keletą kavos puodelių iš eilės.

5 padėtimis reguliuojami malūnėliai

Skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai
sumalti, kad atsiskleistų visas kavos skonis.
Galima pasirinkti 5 šio espreso kavos aparato
grūdėtumo nustatymus – nuo smulkiausio
malimo tirščiausiai espreso kavai iki rupiausio
malimo silpnesnei kavai.
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Puikus automatinis espreso aparatas

Verda 2 rūšių kavą Automatinis pieno putų plakiklis, juoda, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Specifikacijos
Techninė priežiūra

Greitai paruošiami garai, Išimamas virimo
elementas, Įprastas / didelis espreso kavos puodelis

• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Tobula espreso

• Espreso technologija: „Saeco“ sistema, Aromato
sistema: išankstinis užvirimas

Techniniai duomenys

• Tinkami kavos tipai: Nemaltos kavos pupelės
• Vandens slėgis siurblyje: 15 bar (tobula espreso
kava)
• Išimamas virimo elementas
• Kilmės šalis: Sukurta Italijoje, Pagaminta Europoje
• Maitinimo laido ilgis: 80 cm
• Vandens virintuvų skaičius: 1 virintuvas
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimas: 1850 W
• Įtampa: 230 V

Paprasta naudoti

Svoris ir matmenys

• Gaminio svoris: 7,5 kg
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 215 x
429 x 330 mm
• Kavos pupelių talpa: 250 g
• Atliekų indo talpa: 15 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,8 l
• Didž. puodelio aukštis: 152 mm

Savybės

• Virimas vienu metu
• Tinka „Brita“ filtrai: Pasirenkamos funkcijos

Konstrukcija

• Spalva: Matinė juoda
• Medžiagos ir apdaila: Plastikas
•

• Valymas ir priežiūra: Nuosėdų šalinimo ciklas
• Naudojimas: Reguliuojamas kavos dalytuvas,
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