
 

 

Saeco Minuto
Fuldautomatisk 
espressomaskine

• Ren
• Sort

HD8760/01
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ltid din favoritkaffe med blot ét tryk
ed bryggeenheden, der kan tages af med ét klik
n den fuldautomatiske espressomaskine, Saeco Minuto, leverer den første ægte bønne-
kop-oplevelse med maksimal brugervenlighed, førsteklasses ydeevne og stor kapacitet 
kstra kompakt størrelse

Autentisk italiensk kaffeperfektion
• Kaffe med det samme takket være den hurtige vandkoger
• Hver enkelt kaffebønne er kværnet helt perfekt med vores metalkværne

Avanceret teknologi for en perfekt kaffeoplevelse
• Finindstil kaffens fyldighed med 5 kværnindstillinger

Høj komfort er en del af oplevelsen
• Den fuldt aftagelige bryggeenhed kan rengøres på ingen tid



 Hurtig vandkoger

Saeco-teknologien til hurtig opvarmning af vand 
sikrer, at maskinen altid er klar. Nu behøver du ikke 
vente mellem hver kop, men kan tilberede den ene 
kop efter den anden.

Metalkværne

Vores metalkværne sikrer altid en upåklagelig 
formaling.

5-trins justerbare kværne

Denne maskine undlader aldrig at opfylde kravene til 
formalingens finhedsgrad. Forskellige kaffevarianter 
kræver forskellige granuleringsniveauer, for at den 
fulde smag kan folde sig ud. Derfor har denne 
maskines formalingsgranulering fem justerbare 
indstillinger – fra den fineste formaling for en fyldig 
espresso til den groveste for en lettere kaffe.

Aftagelig bryggeenhed

Effektivitet og brugervenlighed har været de vigtigste 
inspirationskilder, da Saeco opfandt den første 
bryggeenhed for 30 år siden. Selv i dag viser den sig 
at være et inspirerende, resolut stykke teknologi. 
Som altid er den utroligt nem at rengøre – tag den 
blot ud, og skyl den under rindende vand i et par 
sekunder, og sæt den lige så nemt på plads igen.
Specifikationer
HD8760/01

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Europa

Bæredygtighed
• Strømforbrug brygning: 1850 W

Generelle specifikationer
• Variation med ét tryk: 3
• Kværnens indstillinger: 5
• Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke, Justerbar 

kopvolumen
• Kaffedrikke: Espresso, Cafè Créme
• Velegnet til: Hele kaffebønner
• Kopper ad gangen: 2
• Brugervenlighed og komfort: Justerbart kaffeudløb, 

Aftagelig drypbakke
• Type vandkoger: Hurtig vandkoger
• Specielle funktioner: Keramisk kværn, Forbrygning
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Automatisk 

skyllecyklus, Valgfrit BRITA-vandfilter, Automatisk 
afkalkningscyklus, Aftagelig bryggeenhed

Overflade
• Materiale vandkoger: Rustfrit stål (Inox)
• Materiale drypbakke: Rustfrit stål
• Materiale: vandtank: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Bryggetid én kop: 45 (espresso) til 100 (lang 

kaffe) sek.
• Kapacitet: vandtank: 1,8 L
• Maks. kophøjde: 152 mm
• Stor beholder til kaffebønner: 250 g
• Ledningslængde: 0,8 m
• Vandkogere: 1
• Stor beholder til affald: 15 servings
• Frekvens: 50 Hz
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 215 x 429 x 330 mm
• Produktets vægt: 7,5 kg

Design
• Farve: Sort
•
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