
 

Automatisk
espressomaskin

Syntia

 
Klassisk melkeskummer

Rustfritt stål

 

HD8836/21

Nyt italiensk espresso hjemme
kompakt og stilig bønne-til-kopp-system

den perfekte blandingen av ytelse, design, førsteklasses materialer og kompakt

størrelse

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

Klassisk melkeskummer for kremete skum

Rask koker

Ikke mer brent kaffe takket være våre 100 % keramiske kverner

Lag drikkene slik du liker dem

Minnefunksjon takket være et intuitivt displaygrensesnitt

Justerbar kvern slik at du kan leke deg med kaffestyrken

Justerbar høyde på tut gir perfekt tilpassing til alle kopper

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking

Ettklikks avtakbar bryggegruppe

Dryppebrett som kan vaskes i oppvaskmaskin, og integrert karaffel



Automatisk espressomaskin HD8836/21

Høydepunkter

100 % keramiske kverner

De keramiske kvernene blir aldri

overopphetede, slik at du får perfekt maling,

langvarig ytelse og helt stillegående drift

Rask koker

Kokerteknologien er superrask, noe som gir

umiddelbar brygging av hver kopp med kaffe,

den ene etter den andre.

Klassisk melkeskummer

Slipp løs din indre barista – tilbered de deilige

melkespesialitetene dine på den tradisjonelle

måten, med garantert nydelig skum.

Minnefunksjon

Du vil alltid få en perfekt kopp traktet akkurat

for deg, i henhold til dine egne preferanser,

takket være vår minnefunksjon med justerbar

lengde, styrke og temperatur. Du trenger bare å

trykke på en knapp for å nyte en suveren drikk i

favorittkoppen din.

Justerbar høyde på tut

Riktig temperatur og aldri noe sprut takket være

de justerbare tutene som alltid garanterer en

perfekt avstand mellom tuten og koppen.

Dryppebrett som kan vaskes i

oppvaskmaskin

Du kan sette dryppebrettet og den integrerte

karaffelen i oppvaskmaskinen for enkel

rengjøring.

Justerbar kvern

Fem justerbare maleinnstillinger, fra finest – for

en fyldig espresso – til grovest – for en lettere

kaffe.

Ettklikks avtakbar gruppe

Bryggegruppen – en Saeco-oppfinnelse – er

kjernen i maskinene våre og sikrer at maskinen

gjør alt på egen hånd. Takket være den enkle

tilgangen kan du enkelt fjerne den for

regelmessig rengjøring med bare ett klikk.

Automatisk rengjøring og avkalking

Saeco utformet denne espressomaskinen for at

den automatisk skal rengjøre kaffesystemet

med vann når maskinen startes opp eller slås

av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket

og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger

espressomaskinens levetid. Maskinen har ikke

bare et varsel for når avkalking blir nødvendig.

Den automatiske avkalkingsprosessen starter

på maskinen og veileder deg med klare

meldinger på skjermen når du må foreta deg

noe. Avkalking har aldri vært så enkelt!
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Spesifikasjoner

Perfekt espresso

Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem,

Aromasystem: forhåndsbrygging

Flere typer drikke

Flere variasjoner av melk: Pannarello:

melkeskumming

Lett å bruke

Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling

av kaffesirkuleringssystemet

Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for

kvernet kaffe, Tilgang fra fronten til alle

funksjoner, Hurtigsteam, Bryggegruppe som

kan fjernes, Avtakbar vannbeholder

Tekniske data

Koker: Rustfritt stål

Frekvens: 50 Hz

Drift: 1400 W

Spenning: 230 V

Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt

Produktmål (B x D x H): 256 x 315 x 415 mm

Kaffebønnekapasitet: 250 g

Kapasitet for avfallsbeholder: 8 porsjoner

Kapasitet for vanntank: 1,2 l

Kategorien kaffe

Saeco.com – kaffedrikker: Cafè Créme /

espresso lungo, Cappuccino, Espresso,

Espresso macchiato, Skummet melk, Kokende

vann, Latte macchiato
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