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Klassinen maidonvaahdotin

Ruostumatonta terästä

 

HD8836/21

Nauti aitoa italialaista espressoa kotonasi
Kompakti ja tyylikäs kahvijärjestelmä

Täydellinen koon, tehon, muotoilun ja laadukkaiden materiaalien yhdistelmä

Aitoa italialainen kahvinautinto

Klassinen maidonvaahdotin samettisen vaahdon valmistamiseen

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Ei enää palaneen kahvin makua 100 %:sti keraamisen kahvimyllyn ansiosta

Valmista juomat oman makusi mukaan

Muistitoiminto ja intuitiivinen ohjausnäyttö

Säädettävällä kahvimyllyllä voi kokeilla kahvin erilaisia aromeja

Säädettävä suutin sopii kaikkiin kuppeihin

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Automaattisen puhdistuksen ja kalkinpoiston ansiosta laite on aina puhdas

Yhdellä napsautuksella irroitettava suodatusyksikkö

Konepesun kestävä valumisastia ja integroitu maitokannu
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Kohokohdat

100 % keraaminen kahvimylly

Keraamiset kahvimyllyt eivät ylikuumene,

joten ne ovat hiljaisia käyttää, kestävät pitkään

ja niillä saavutat aina täydellisen

jauhatustuloksen

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Nopeakäyttöisen kuumavesisäiliön ansiosta

voit valmistaa useita kahvikupillisia peräkkäin.

Klassinen maidonvaahdotin

Vapauta sisäinen barista-mestarisi, joka

valmistaa herkulliset maitokahvit perinteiseen

tapaan takuuvarmasti upeaa vaahtoa myöden.

Muistitoiminto

Muistitoiminnon ansiosta saat aina täydellisen

kahvikupillisen juuri sinun mieltymystesi

mukaan suodatettuna. Muistitoimintoon

sisältyy määrän, voimakkuuden ja lämpötilan

säätö, ja siksi voit nauttia ensiluokkaisen

kahvijuoman lempikupistasi milloin vain,

pelkällä napin painalluksella.

Säädettävä suuttimen korkeus

Säädettävän suuttimen korkeuden ansiosta

suuttimen ja kupin etäisyys on aina juuri oikea.

Konepesun kestävä valumisastia

Voit huoletta pestä valumisastian ja

integroidun maitokannun astianpesukoneessa.

Säädettävä kahvimylly

Viisi säädettävää jauhatusvaihtoehtoa –

hienoimmat jauhatukset täyteläiseen

espressoon, karkeimmat kevyttä kahvia varten.

Yhdellä napsautuksella irroitettava

suodatusyksikkö

Saecon keksimä suodatusyksikkö on laitteen

sydän, joka ohjaa laitteen itsenäistä toimintaa.

Se on niin helppokäyttöinen, että saat sen

irrotettua säännöllistä puhdistusta varten

yhdellä napsautuksella.

Automaattinen puhdistus ja kalkinpoisto

Saecon suunnittelema espressokeitin

puhdistaa automaattisesti kahvipiirit vedellä,

kun keitin käynnistetään tai sammutetaan.

Tämän ansiosta jokainen kahvikupillinen on

tuore ja aromikas. Säännöllinen kalkinpoisto

pidentää laitteen käyttöikää. Kun kalkinpoisto

on tarpeen, laite ei vain ilmoita siitä, vaan

aloittaa automaattisesti kalkinpoiston.

Prosessin aikana näytön selkeät viestit

kertovat, kun sinun pitää tehdä jotain.

Kalkinpoisto ei ole koskaan ollut helpompaa!
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Tekniset tiedot

Täydellinen espresso

Espressotekniikka: Saeco Adapting System,

Aromijärjestelmä: esikeitin

Useita juomia

Maitotyypit: Pannarello: maidon vaahdotus

Helppokäyttöinen

Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin

huuhtelu

Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Jauhetun

kahvin ohitus, Kaikki toiminnot onnistuvat

etupuolelta, Höyryä nopeasti, Irrotettava

suodatinyksikkö, Irrotettava vesisäiliö

Tekniset tiedot

Boileri: Ruostumatonta terästä

Taajuus: 50 Hz

Virta: 1400 W

Jännite: 230 V

Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 256 x 315 x 415 mm

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g

Jätesäiliön kapasiteetti: 8 annosta

Vesisäiliön tilavuus: 1,2 l

Kahvien luokittelu

Saeco.com - Kahvit: Cafè Créme / Espresso

Lungo, Cappuccino, Espresso, Espresso

macchiato, Vaahdotettu maito, Kuuma vesi,

Latte macchiato
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