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Ανοξείδωτο ατσάλι

 

HD8836/21

Ζήστε την απόλαυση του ιταλικού espresso στο σπίτι

σας

μικρό και εντυπωσιακό σύστημα με μύλο

ο ιδανικός συνδυασμός μικρού μεγέθους, απόδοσης, σχεδίασης και κορυφαίων υλικών

Αυθεντικός ιταλικός καφές

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Καφές χωρίς αναμονή, χάρη στο γρήγορο μπόιλερ

Καφές με υπέροχη γεύση χάρη στους 100% κεραμικούς μύλους

Ρυθμίστε τα ροφήματα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις του αγαπημένου σας καφέ

Πειραματιστείτε με την πλούσια γεύση του καφέ με τους ρυθμιζόμενους μύλους μας

Αποφύγετε την απώλεια θερμότητας και προσαρμόστε κάθε φλιτζάνι στο ρυθμιζόμενο στόμιο

Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση

Διατηρήστε τη μηχανή πάντα καθαρή, χάρη στις δυνατότητες αυτόματου καθαρισμού και

αφαλάτωσης

Εύκολος καθαρισμός, χάρη στην αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

Εύκολος καθαρισμός, χάρη στα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
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Χαρακτηριστικά

100% κεραμικοί μύλοι

Η μηχανή εσπρέσο είναι εξοπλισμένη με 100%

κεραμικούς μύλους. Η Saeco χρησιμοποιεί

κεραμικούς μύλους λόγω της σταθερής άλεσης

χωρίς υπερθέρμανση των κόκκων του καφέ, για

έναν τέλειο εσπρέσο. Το κεραμικό υλικό εξασφαλίζει

επίσης απόδοση μεγάλης διάρκειας και απόλυτα

αθόρυβη λειτουργία.

Μπόιλερ γρήγορης θέρμανσης

Η τεχνολογία του μπόιλερ γρήγορης θέρμανσης της

Saeco εξασφαλίζει ότι η μηχανή σας θα είναι πάντα

σε ετοιμότητα. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε

για να παρασκευάσετε τον επόμενο εσπρέσο.

Ξεκινήστε να προετοιμάζετε το επόμενο φλιτζάνι

καφέ αμέσως.

Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

Η μηχανή εσπρέσο Saeco συνοδεύεται από το

κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, το οποίο οι barista

αποκαλούν "Pannarello". Απελευθερώνει ατμό και

πρέπει να το βυθίσετε σε γάλα για να ετοιμάσετε

υπέροχο αφρόγαλα. Ελευθερώστε τον barista που

κρύβετε μέσα σας, δουλεύοντας το γάλα με τον

παραδοσιακό τρόπο για να ετοιμάσετε τις δικές σας

μοναδικές συνταγές!

Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του αγαπημένου σας καφέ

Παρασκευάστε πάντα το τέλειο φλιτζάνι εσπρέσο

σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, χάρη

στην πρωτοποριακή λειτουργία μνήμης που σας

επιτρέπει να προσαρμόσετε το μήκος των κόκκων,

την ένταση και τη θερμοκρασία του καφέ. Απολαύστε

ένα υπέροχο ρόφημα στο αγαπημένο σας φλιτζάνι με

το πάτημα ενός κουμπιού.

Ρυθμιζόμενο στόμιο

Το ρυθμιζόμενο στόμιο των μηχανών εσπρέσο

εφαρμόζει σε κάθε φλιτζάνι και εμποδίζει το

πιτσίλισμα ή τη μείωση της θερμοκρασίας του καφέ

ενώ τον σερβίρετε. Με αυτόν τον τρόπο, ο εσπρέσο

σας έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία, ενώ

παράλληλα η μηχανή διατηρείται καθαρή.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να τοποθετήσετε το

δίσκο συλλογής σταγόνων και το εξάρτημα για

αφρόγαλα ή την καράφα γάλακτος της Saeco στο

πλυντήριο πιάτων. Με αυτό τον τρόπο θα

εξοικονομήσετε χρόνο και θα εξασφαλίσετε υγιεινό

καθαρισμό.

Ρυθμιζόμενοι μύλοι σε 5 βήματα

Για να απελευθερωθεί το πλούσιο άρωμα του καφέ,

τα διαφορετικά χαρμάνια απαιτούν άλεσμα των

κόκκων σε διαφορετικά επίπεδα. Το μέγεθος των

κόκκων του καφέ σε αυτήν τη μηχανή εσπρέσο

μπορεί να προσαρμοστεί με 5 ρυθμίσεις, από μικρούς

κόκκους για απολαυστικό εσπρέσο μέχρι πιο

μεγάλους για πιο ελαφρύ καφέ.

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

Η μονάδα απόσταξης, μια εφεύρεση της Saeco, είναι

η καρδιά των μηχανών μας, εξασφαλίζοντας την

αυτόματη λειτουργία τους. Ανάλογα με το μοντέλο, η

μονάδα απόσταξης είναι εύκολα προσβάσιμη από

μπροστά ή από το πλάι της μηχανής. Μπορεί να

αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα με νερό βρύσης,

εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Υλικό μπόιλερ: Ανοξείδωτο ατσάλι (ίνοξ)

Αριθμός μπόιλερ νερού: 1 μπόιλερ

Χώρα προέλευσης: Κατασκευάζεται στην Ιταλία,

Σχεδιάστηκε στην Ιταλία

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

Ρεύμα: 1400 W

Τάση: 230 V

Συχνότητα:

50 Hz

Μήκος καλωδίου: 80 εκ.

Ο τέλειος Espresso

Τεχνολογία Espresso: Σύστημα προσαρμογής Saeco,

Σύστημα αρώματος: Προπαρασκευή

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Ποικιλία ροφημάτων

Παραλλαγές γάλακτος: Pannarello: Παρασκευή για

αφρόγαλα

Εύκολη χρήση

Καθαρισμός και συντήρηση: Αυτόματο πλύσιμο

κυκλώματος καφέ

Χρήση: Ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής καφέ,

Χρήση: Ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής καφέ,

Παράκαμψη για αλεσμένο καφέ, Πρόσβαση από

μπροστά σε όλες τις λειτουργίες, Γρήγορος ατμός,

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης, Αφαιρούμενη

δεξαμενή νερού

Βάρος και διαστάσεις

Μέγιστο ύψος φλιτζανιού: 110 μμ

Βάρος προϊόντος: 9 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Β x Υ): 256 x 315 x

415 μμ

Χωρητικότητα κόκκων καφέ: 250 gr

Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων:

8 μερίδες

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1,2 ιβ
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