
 

Fuldautomatisk
espressomaskine

Syntia

 
Klassisk mælkeskummer

Rustfrit stål

 

HD8836/21

Oplev glæden ved italiensk espresso derhjemme

kompakt og elegant bønne-til-kop-system

den perfekte forening af kompakthed, ydeevne, design og kvalitetsmaterialer

Autentisk italiensk kaffeperfektion

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Kaffe med det samme takket være den hurtige vandkoger

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Indstil drikkene efter din smag

Gem dine foretrukne kaffeindstillinger

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Undgå varmetab, og giv alle kopper vores justerbare kaffeudløb

Nem rengøring og vedligeholdelse

Altid en ren maskine takket være auto-clean og afkalkning

Nem rengøring grundet aftagelig bryggeenhed

Nem rengøring takket være dele, der tåler opvaskemaskine



Fuldautomatisk espressomaskine HD8836/21

Vigtigste nyheder

100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100

% keramiske kværne. Saeco bruger keramiske

kværne, da de giver en ensartet maling uden at

overophede kaffebønnerne, hvilket giver en

fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer

også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

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.

Klassisk mælkeskummer

Denne Saeco-espressomaskine leveres med

den klassiske mælkeskummer, som baristaer

kalder en “Pannarello”. Den udsender damp og

skal nedsænkes i mælken for at frembringe en

fremragende mælkeskum. Slip din indre barista

løs ved at tilberede de skønneste

mælkespecialiteter på den traditionelle måde!

Gemmer dine kaffeindstillinger

Takket være vores innovative

hukommelsesfunktion til justering af

kaffemængde, -styrke og -temperatur får du

altid en perfekt kop espresso, som er brygget

kun for dig. Nyd en fremragende kop kaffe i din

yndlingskop med et enkelt tryk på en knap.

Justerbart kaffeudløb

Det justerbare kaffeudløb på vores

espressomaskiner passer til alle kopper og

forhindrer dermed, at kaffen sprøjter eller bliver

afkølet, mens den hældes op. Det vil sige, at

din espresso altid serveres ved den rette

temperatur, samtidig med, at maskinen altid er

ren.

Dele, der tåler opvaskemaskine

For at gøre det nemt kan du komme Saecos

drypbakke, mælkeskummeren og

mælkekanden i opvaskemaskinen. Det sparer

tid og sikrer en hygiejnisk rengøring.

5-trins justerbare kværne

Forskellige slags kaffe skal kværnes på

forskellige måder for at få smagen til at træde

ordentligt frem. Denne espressomaskine har 5

forskellige kværneindstillinger fra den fineste

maling, der giver en fyldig espresso, til den

groveste maling, der giver en let kaffe.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden, som er en Saeco-opfindelse,

er hjertet i vores espressomaskiner, da den

sikrer automatisering. Bryggeenheden er,

afhængigt af model, let tilgængeligt fra

forsiden eller på siden. Den kan nemt fjernes,

så den kan skylles under hanen for den

maksimale hygiejne.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

Vandkoger materiale: Rustfrit stål (Inox)

Antal vandkogere: 1 kedel

Vandtryk i pumpen: 15 bar (perfekt espresso)

Understøttede kaffetyper: Formalet kaffe,

Hele kaffebønner

Oprindelsesland: Fremstillet i Italien, Designet

i Italien

Aftagelig bryggeenhed

Strøm: 1400 W

Spænding: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Ledningslængde: 80 cm

Perfekt espresso

Espressoteknologi: Saeco-tilpasningssystem,

Aromasystem: forbrygning

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Multidrik

Mælkevariationer: Pannarello: mælkeskumning

Nem at anvende

Rengøring og vedligeholdelse: Automatisk

gennemskylning af kaffekredsløb

Anvendelse: Justerbar kaffedispenser, Bypass

til formalet kaffe, Frontadgang til alle

funktioner, Hurtig damp, Aftagelig

bryggeenhed, Aftagelig vandtank

Vægt og dimensioner

Maksimal kophøjde: 110 mm

Produktvægt: 9 kg

Produktets mål (L x D x H): 256 x 315 x

415 mm

Kapacitet: Kaffebønner: 250 g

Kapacitet for affaldsbeholder: 8 servings

Kapacitet: Vandtank: 1,2 L
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