
 

 

Saeco Minuto
Super automatický 
espresso kávovar

• Uvarí 2 druhy kávy
• Automatický penič mlieka
• Čierny
• Mlynček s 5 stupňami 

nastavenia

HD8662/09

V

s 
Le
zŕn
áš obľúbený nápoj kedykoľvek jedným dotykom

varnou jednotkou odnímateľnou jedným cvaknutím
n kávovar Saeco Minuto zaručí skutočné pohodlie pri príprave kávy priamo z kávových 
, špičkový výkon a veľkú kapacitu v kompaktných rozmeroch

Dokonalá pravá talianska káva
• Lahodná pena vďaka patentovanému automatickému peniču mlieka
• Káva bez dlhého čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním
• Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Pripravujte nápoje presne podľa svojej chuti
• Uložte si svoje obľúbené nastavenie veľkosti kávy
• Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov
• Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí obľúbenej šálke a uchová teplotu kávy

Jednoduché čistenie a údržba
• Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu vodného kameňa
• Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej varnej jednotke
• Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu



 100 % keramické mlynčeky

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % 
keramickými mlynčekmi. Saeco používa 
keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné 
mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí 
bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje 
dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Varný blok s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym 
zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš 
kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte 
čakať počas varenia jedného espressa, ale 
môžete variť kávu za kávou.

Ukladá nastavenie veľkosti kávy

Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku 
espressa presne podľa vašich predstáv vďaka 

pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť 
si veľkosť kávy podľa vašej chuti. Vychutnajte si 
skvelú kávu jednoduchým stlačením tlačidla.

Automatický penič mlieka

Príprava chutného cappuccina v kávovare 
Saeco je vďaka patentovanému automatickému 
peniču mlieka s cyklónovou komorou veľmi 
jednoduchá. Penič mlieka, ktorý baristi 
nazývajú tiež „cappuccinatore“, nasaje mlieko 
priamo zo škatule alebo krčaha, automaticky 
ho napení a naleje rovno do šálky. Vďaka 
exkluzívnej cyklónovej komore sa mlieko 
nalieva rovnomerne bez špliechania.

Nastaviteľná výlevka

Nastaviteľná výlevka v našom kávovare na 
espresso sa prispôsobí každej šálke, a tak sa 
káva počas nalievania nevyleje ani 
nevychladne. Tým sa zaručí správna teplota 
vášho obľúbeného espressa a kávovar pritom 
zostane vždy čistý.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Podnos na odkvapkávanie, penič mlieka a 
karafu na mlieko Saeco môžete jednoducho 
umývať v umývačke riadu, čo šetrí čas a zaručí 
hygienickú čistotu.

Mlynčeky s 5 stupňami nastavenia

Rôzne druhy a príchute kávy vyžadujú rôzne 
stupne jemnosti mletia kávových zŕn, aby sa 
uvoľnila tá správna chuť. Na tomto espresso 
kávovare sa nachádza 5 nastaviteľných 
predvolieb mletia, od najjemnejšieho pre 
výrazné espresso, až po najhrubšie pre 
jemnejšiu kávu.
Hlavné prvky
Super automatický espresso kávovar
Uvarí 2 druhy kávy Automatický penič mlieka, Čierny, Mlynček s 5 stupňami nastavenia
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Servis
• 2-ročná celosvetová záruka

Pripraviť dokonalé espresso
• Technológia espressa: Adaptačný systém Saeco, 

Systém arómy: predvarenie

Technické špecifikácie
• Podporované typy kávy: Celé kávové zrná
• Tlak vody v čerpadle: 15 barov (dokonalé 

espresso)
• Odnímateľná varná jednotka
• Krajina pôvodu: Navrhnuté v Taliansku, Vyrobené 

v Európe
• Dĺžka kábla: 80 cm
• Počet ohrievačov vody: 1 ohrievač
• Frekvencia: 50 Hz
• Príkon: 1850 W
• Napätie: 230 V

Jednoduché používanie
• Čistenie a údržba: Cyklus odstraňovania vodného 

kameňa
• Použitie: Nastaviteľný dávkovač kávy, Rýchla para, 

Odnímateľná varná jednotka, Výber normálneho/
veľkého espressa

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť výrobku: 7,5 kg
• Rozmery produktu (D x H x V): 215 x 429 x 

330 mm
• Kapacita kávových zŕn: 250 g
• Kapacity odpadovej nádoby: 15 porcií
• Kapacita nádoby na vodu: 1,8 D
• Maximálna výška šálky: 152 mm

Vlastnosti
• Súbežné varenie
• Kompatibilné s filtrami Brita: Voliteľné

Dizajn
• Farba: Matná čierna
• Materiály a povrchová úprava: Plast
•

Technické údaje
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