
 

 

Saeco Minuto
Cafeteira espresso 
automática

• Prepara 7 variedades de café
• Vaporizador clássico de leite
• Preto
• Moedor ajustável de 5 etapas

HD8761/41
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om o conjunto de preparo do café removível
mente a cafeteira expresso automática Saeco Minuto oferece a experiência real do 
o para a xícara com o máximo de conveniência, desempenho de alta categoria e 
nde capacidade em dimensões extremamente compactas

Perfeição do autêntico café expresso italiano
• Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador clássico de leite
• Café sem ter que esperar graças ao rápido aquecimento do reservatório de água.
• Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado

Ajuste as bebidas ao seu paladar
• Salve o comprimento e a intensidade favoritos de seu café
• Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis
• Evite a perda de calor e ajuste a cada xícara com o bocal ajustável

Limpeza e manutenção fáceis
• Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
• O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza
• Peças próprias para lava-louças facilitam a limpeza



 Moedores 100% em cerâmica

Esta cafeteira expresso Saeco é equipada com 
moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa 
moedores em cerâmica devido à sua moagem 
consistente que não sobreaquece o grão, 
oferecendo um café expresso impecável. A 
cerâmica também garante um desempenho 
durável e o funcionamento totalmente 
silencioso.

Aquecedor de água com operação 
rápida

A tecnologia da rápida caldeira para 
aquecimento da Saeco garante que sua 
máquina esteja sempre pronta. Agora, você 
não terá mais que esperar pelo preparo de 
cada café expresso, pode preparar um após o 
outro.

Vaporizador clássico de leite

A cafeteira espresso Saeco vem com o 
vaporizador clássico de leite, chamado de 
"Pannarello" pelos baristas. Ele libera vapor e 
deve ser mergulhado no leite para preparar 
uma deliciosa espuma. Solte o barista que vive 
em você preparando deliciosas especialidades 
com leite da maneira tradicional!

Salva o comprimento e a intensidade do 
café

Com nossa função de memória, você sempre 
terá o seu café expresso preparado de acordo 
com suas preferências. Essa função permite 
que você ajuste o comprimento e a intensidade 
do café para atender ao seu gosto. Desfrute de 
um saboroso café em sua xícara favorita 
pressionando apenas um botão.

Bocal ajustável

O bocal ajustável em nossas cafeteiras 
espresso se ajusta a cada xícara, impedindo que 
o café respingue ou esfrie enquanto é colocado 
na xícara. Dessa maneira, seu espresso sempre 
é servido na temperatura ideal, enquanto a 
máquina permanece limpa.

As peças podem ser lavadas na lava-
louças

Para sua conveniência, você pode colocar a 
bandeja de pingos Saeco, o vaporizador de leite 
ou o recipiente para leite na lava-louças. Além 
de poupar tempo, garante a limpeza do 
produto.
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Especificações técnicas
• Número de depósitos de água quente: 1 depósito 

de água quente
• Pressão da água na bomba: 15 bar (espresso 

perfeito)
• Tipos de café compatíveis: Grãos de café, Grãos de 

café inteiros
• País de origem: Desenvolvida na Itália, Fabricado na 

Europa
• Conjunto de preparo do café removível
• Lig/Desl: 1.850 W
• Voltagem: 127 volt
• Frequência: 60 Hz
• Comprimento do cabo: 80 cm

Espresso perfeito
• Tecnologia Expresso: Sistema de adaptação Saeco, 

Sistema de aroma: pré-infusão

Serviço
• Garantia internacional de um ano

Fácil de usar
• Limpeza e manutenção: Ciclo de remoção de 

impurezas
• Utilização: Recipiente ajustável para café, Sistema 

de vapor rápido, Conjunto de preparo do café 
removível, Opções de espresso longo e normal

Peso e dimensões
• Capacidade do reservatório de água: 1,8 E
• Altura máxima da xícara: 152 mm
• Peso do produto: 7,5 kg
• Dimensões do produto (C x L x A): 215 x 429 x 

330 mm
• Capacidade de grãos de café: 250 g
• Capacidade do contêiner de resíduos: 

15 quantidade

Recursos
• Preparo simultâneo
• Filtro Brita compatível: Opcional

Design
• Cor: Apoio preto
• Materiais e acabamento: Plástico
•
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