
 

 

Saeco Minuto
Superautomatisk 
espressomaskin

• Brygger to kaffevarianter
• Sort
• Justerbar kvern med fem trinn

HD8760/01
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u får alltid favorittkaffen din med bare ett trykk

ed den ettklikks avtakbare bryggegruppen
n den superautomatiske espressomaskinen Saeco Minuto leverer den ekte 
ffeopplevelsen fra bønne til kopp med maksimal brukervennlighet, førsteklasses ytelse 
 stor kapasitet i ekstra kompakt størrelse

Perfekt, autentisk italiensk kaffe
• Den raske kokeren gir deg kaffe uten ventetiden
• Hver bønne males perfekt med metallkvernene våre

Lag drikkene slik du liker dem
• Lagrer favorittlengden på kaffen din
• Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner
• Den justerbare tuten gjør at du unngår varmetap, og den kan tilpasses til alle kopper

Enkel å rengjøre og vedlikeholde
• Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
• Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe
• Dryppebrettet som kan vaskes i oppvaskmaskin, gjør det enkelt å rengjøre



 Rask koker

Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at 
maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å 
vente mellom hver espresso du brygger. Du 
kan lage ny umiddelbart.

Lagre kaffelengden

Du får alltid en perfekt kopp med espresso 
som er brygget etter din personlige preferanse, 
takket være minnefunksjonen du kan bruke til 
å justere kaffens lengde, til det som passer din 
smak. Nyt en førsteklasses kaffedrikk med bare 
ett knappetrykk.

Metallkverner

Våre metallkverner garanterer at bønnene 
alltid males opp perfekt.

Justerbar tut

Den justerbare tuten på espressomaskinene 
våre passer til alle kopper og hindrer at du 
søler kaffe eller at den kjøles ned mens du 
heller den i koppen. Dermed blir espressoen 
alltid servert med rett temperatur, samtidig 
som maskinen holdes ren.

Dryppebrett som kan vaskes i 
oppvaskmaskin

For å gi økt brukervennlighet kan du vaske 
dryppebrettet til Saeco-maskinen i 
oppvaskmaskinen. Dette sparer tid og sikrer 
hygienisk rengjøring.

Fem trinns justerbare kverner

Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer 
av grovhet på kaffen for å få frem hele smaken. 
Grovheten denne espressomaskinen maler, 

kan justeres til fem ulike innstillinger, fra finest 
for å få en fyldig espresso, til grovest for å få en 
lysere kaffe.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra 
Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre 
og sikrer automatisering. Avhengig av 
modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra 
forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at 
den enkelt kan rengjøres ved å skylle den 
under springen, noe som sikrer best mulig 
hygiene.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere 
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. 
Hvordan? De tilbyr en betydelig 
miljøforbedring på ett eller flere av de 
grønne nøkkelområdene til Philips – 
energieffektivitet, emballasje, farlige 
stoffer, vekt, resirkulering og kassering og 
livstidspålitelighet.
Høydepunkter
Superautomatisk espressomaskin
Brygger to kaffevarianter Sort, Justerbar kvern med fem trinn
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Tekniske spesifikasjoner
• Pumpetrykk: 15 bar
• Drift: 1850 W
• Spenning: 230 V
• Frekvens: 50 Hz

Perfekt espresso
• Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forhåndsbrygging

Service
• To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke
• Rengjøring og vedlikehold: Avkalkningssyklus
• Bruk: Justerbar kaffedispenser, Hurtigsteam, 

Bryggegruppe som kan fjernes, Valg mellom enkel/

dobbel espresso

Mål og vekt
• Kapasitet for vanntank: 1,8 l
• Maksimal høyde på kopp: 152 mm
• Produktvekt: 7,0 kg
• Produktmål (B x D x H): 215 x 429 x 330 mm
• Kaffebønnekapasitet: 250 g
• Kapasitet for avfallsbeholder: 15 porsjoner

Funksjoner
• Samtidig trakting
• Kompatibel med Brita-filter: Valgfritt

Utforming
• Farge: Matt svart
• Materialer og utførelse: Plast
•
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