
 

 

Saeco Minuto
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• Viisi juomaa
• Integroitu maitokannu
• Musta
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elposti irrotettava suodatinyksikkö
ysin automaattinen Saeco Minuto on ainutlaatuisen helppokäyttöinen ja 
orituskykyinen espressokeitin. Pienikokoisella keittimellä valmistat nopeasti useita 
pillisia kahvia.

Sopiva kahvijuoma jokaiseen hetkeen
• Viisi helposti valittavaa juomavaihtoehtoa
• Integroidun maitokannun ansiosta cappuccino valmistuu yhdellä painalluksella
• Kahvin koon säätö, viisi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta
• Jauhettua kofeiinitonta kahvia

Aina täydellistä kahvia
• Täyskeraaminen kahvimylly kestää pitkään
• Latte Perfetto -tekniikka takaa täydellisen maitovaahdon
• Säädettävä kahvisuutin sopii kaikenkokoisille kupeille
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö takaa aina kuuman kahvin

Heti käyttövalmis
• Helppokäyttöinen näyttö on vaivaton käyttää
• Pienikokoinen mutta suorituskykyinen
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto varmistavat kahvin laadukkuuden
• Täysin irrotettava suodatinyksikkö tehostaa puhdistamista



 Täyskeraaminen kahvimylly

Keraaminen materiaali on kestävä ja hiljainen 
käyttää eikä kulu helposti. Sen ansiosta kahvi 
on aina ensiluokkaisesti jauhettua, ja saat 
kaiken irti kahvipavuista yli 15 000 kupillisen 
ajan.

Viisi juomaa

Hemmottele itseäsi lempijuomallasi. Täysin 
automaattinen keitin valmistaa espresson, 
kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja 
nopeasti suoraan kuppiin.

Säädettävä kahvisuutin

Espressokeittimiemme säädettävä kaatonokka 
sopii mihin tahansa kuppiin ja ehkäisee juoman 

roiskumista ja jäähtymistä. Saat aina höyryävän 
kuuman espresson, ja koneesi säilyy puhtaana.

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu 
kalkinpoisto

Espressokeitin puhdistaa automaattisesti 
kahvipiirit vedellä, kun se käynnistetään tai 
sammutetaan. Tämän ansiosta jokainen 
kahvikupillinen on tuore ja aromikas. 
Säännöllinen kalkinpoisto pidentää laitteen 
käyttöikää. Laite ilmoittaa, kun kalkinpoisto on 
tarpeen, ja näytön viestit opastavat sinua 
prosessin ajan.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan 
määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa 
juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat. 
Jokaisen juoman kokoa, vahvuutta ja lämpötilaa 
on helppo muokata, ja tiedot voi tallentaa. Voit 
maistella erilaisia juomia ja löytää uusia 
suosikkeja.

Tehokas suorituskyky ja kompakti 
muotoilu

Vaikka keitin on kompakti, sen kahvipapu-, 
vesi- ja jätesäiliöt ovat suuret. Keitin vie vain 
vähän tilaa, eikä sen suuria säiliöitä tarvitse 
täyttää usein. Älykkäässä ja täysin 
automaattisessa keittimessä on erinomainen 
suorituskyky, ja sitä on erittäin helppo käyttää.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää 
kustannuksia, energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu 
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin 
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: 
energiansäästö, pakkausmateriaalit, 
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, 
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän 
kestävä luotettavuus.
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Mukautus
• Aromin vahvuuden asetukset: 5
• Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
• Karkeusasetukset: 5
• Pre Brew Aroma Control -toiminto: Ei
• Lämpötila-asetukset: 3
• Käyttäjäprofiilit: 1

Yleiset tiedot
• Maidon käsittelytapa: Integroitu maitokannu
• Käyttöliittymä: Perusnäyttö

Muut toiminnot
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto
• Gusto Perfetto
• Päävirtakytkin
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö
• Irrotettava suodatinyksikkö

Tekniset tiedot
• Maitokannun tilavuus: 0,5 V

• Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta
• Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g
• Väri ja pintaviimeistely: Musta
• Johdon pituus: > 100 cm
• Alkuperämaa: Romania
• Suodatintyyppi: Brita Intenza
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 152 mm
• Tuotteen mitat: 215 x 330 x 429 mm
• Jännite: 230 V
• Jätesäiliö: Edestä käytettävä
• Vesisäiliö: Päältä käytettävä
• Tuotteen paino: 7,2 kg

Valikoima
• Juomat: Cappuccino, Espresso, Espresso Lungo, 

Kuuma vesi, Maitovaahto
• Kahvijauheen käyttö
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: Ei
•
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