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Verda 2 rūšių kavą

Klasikinis pieno putų plakiklis

Sidabras

5 padėtimis reguliuojamas
malūnėlis

 

HD8747/09

Užuoskite savo mėgstamiausių kavos pupelių

aromatą
vienu mygtuko paspaudimu – nuo kavos pupelių iki espreso

Kokią kavą bepasirinktumėte, „Saeco Xsmall“ sumals šviežias kavos pupeles vienu

mygtuko spustelėjimu. Įrenginyje yra sumontuotas rankinis pieno putų plakiklis,

kuris pagardins kavos gėrimus skania pieno puta.

Autentiškos itališkos kavos tobulumas

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Ruoškite jums patinkančius gėrimus

Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus

Keiskite kavos sodrumą reguliuojamais malūnėliais

Paprasta valyti ir prižiūrėti

Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas

Lengva valyti dėl nuimamų virimo elementų
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Ypatybės

Automatinis kavos virimo sistemos valymas

„Saeco“ sukūrė šį espreso kavos aparatą, kuris

automatiškai išvalo kavos virimo sistemą

vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl

galite mėgautis nuostabia šviežia kava su

kiekvienu puodeliu.

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

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.

Klasikinis pieno putų plakiklis

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate

įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį

meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis

skleidžia garus, todėl norėdami paruošti

nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną.

Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite

puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

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.

Išimamas virimo elementas

Virimo elementas – „Saeco“ išradimas – tai

automatiškai veikianti mūsų espreso kavos

aparatų širdis. Priklausomai nuo modelio,

virimo elementai lengvai pasiekiami iš priekio

arba šono. Juos galima lengvai išimti ir išvalyti

vandeniu iš čiaupo – taip užtikrinsite

maksimalią higieną.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Virtuvo medžiaga: Nerūdijantysis plienas

(plieninis)

Vandens virintuvų skaičius: 1 virintuvas

Vandens slėgis siurblyje: 15 bar (tobula

espreso kava)

Tinkami kavos tipai: Nemaltos kavos pupelės

Kilmės šalis: Sukurta Italijoje, Pagaminta

Europoje

Išimamas virimo elementas

Maitinimas: 1400 W

Įtampa: 230 V

Dažnis: 50 Hz

Maitinimo laido ilgis: 80 cm

Tobula espreso

Espreso technologija: Aromato sistema:

išankstinis užvirimas

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Paprasta naudoti

Valymas ir priežiūra: Automatinis kavos virimo

sistemos skalavimas

Naudojimas: Išimamas virimo elementas,

Išimamas vandens indas

Svoris ir matmenys

Didž. puodelio aukštis: 95 mm

Gaminio svoris: 7,2 kg

Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis):

420 x 325 x 295` mm

Kavos pupelių talpa: 180 g

Atliekų indo talpa: 8 porcijos

Vandens bakelio talpa: 1 l
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