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Nikmati kelezatan espresso Italia di rumah
sistem biji-hingga-cangkir yang ringkas dan penuh gaya

sintesis sempurna antara bentuk ringkas, kinerja, desain, dan bahan premium

Kesempurnaan kopi Italia sejati

Buih susu lezat berkat pembuih susu klasik

Kopi siap tanpa menunggu lama berkat fungsi pendidih cepat

Kopi tanpa rasa hangus berkat penggiling keramik 100%

Atur minuman sesuai selera

Simpan setelan kopi favorit Anda

Atur kekentalan kopi dengan penggiling yang dapat disesuaikan

Mencegah penurunan suhu dan pas untuk setiap cangkir dengan cerat yang dapat

disesuaikan

Mudah dibersihkan dan dirawat

Mesin selalu bersih berkat pembersihan dan perontokan kerak otomatis

Mudah dibersihkan berkat alat penyeduh lepas-pasang

Mudah dibersihkan berkat komponen yang aman untuk mesin pencuci piring

Desain terkini dengan sentuhan akhir baja anti karat
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Kelebihan Utama

Baja anti karat

Desain terkini mesin espresso Saeco Anda

disempurnakan dengan sentuhan akhir baja

anti karat. Ini menghasilkan tampilan

berkualitas tinggi yang akan menjadi ciri khas

pada meja dapur Anda. Baja anti karat juga

memberi daya tahan lebih kuat untuk kinerja

yang awet.

Penggiling keramik 100%

Mesin espresso ini dilengkapi dengan

penggiling keramik 100%. Saeco menggunakan

penggiling keramik karena hasil

gilingannya yang konsisten, tanpa menjadikan

biji kopi terlalu panas, sehingga menghasilkan

kopi espresso yang sempurna. Keramik juga

memastikan kinerja yang awet dan

pemrosesan yang benar-benar senyap.

Pendidih cepat

Teknologi pendidih cepat Saeco memastikan

mesin Anda selalu siap. Kini Anda tak perlu

menunggu di antara proses penyeduhan setiap

espresso, namun dapat menyiapkan kopi terus

menerus.

Pembuih susu klasik

Mesin espresso Saeco ini dilengkapi dengan

pembuih susu klasik yang oleh para barista

disebut "Pannarello". Pembuih ini

mengeluarkan uap dan terendam di dalam

susu untuk menyiapkan busa susu yang cantik.

Keluarkan jiwa barista Anda dan sajikan susu

lezat khas dengan cara tradisional!

Menyimpan setelan kopi Anda

Anda akan selalu mendapatkan espresso

sempurna yang diseduh khusus bagi Anda,

sesuai selera pribadi Anda, berkat fungsi

memo inovatif kami yang menyesuaikan

volume, kepekatan, dan suhu kopi. Nikmati

minuman kopi hebat dengan cangkir favorit

Anda, cukup dengan menekan satu tombol.

Cerat yang dapat disesuaikan

Cerat yang dapat disesuaikan pada mesin

espesso kami pas untuk tiap cangkir sehingga

mencegah kopi terciprat atau mendingin saat

dituangkan ke cangkir. Espresso Anda pun

selalu tersaji dengan suhu yang tepat, sembari

menjaga mesin tetap bersih.

Aman dicuci di mesin cuci piring

Untuk kemudahan Anda, nampan peniris dan

pembuih susu atau wadah susu Saeco dapat

dimasukkan ke mesin pencuci piring.

Menghemat waktu dan memastikan

pembersihan yang higienis.

Penggiling yang dapat disesuaikan dengan 5

langkah

Jenis kopi yang berbeda membutuhkan tingkat

butiran yang berbeda untuk mengeluarkan cita

rasa sejatinya. Tingkat butiran hasil

penggilingan pada mesin espresso ini dapat

disesuaikan dalam 5 setelan, dari gilingan

terhalus untuk espresso kental, hingga yang

terkasar untuk kopi yang lebih ringan.

Alat penyeduh lepas-pasang

Alat penyeduh temuan Saeco merupakan

jantung mesin espresso kami yang

memastikan fungsi otomatisnya. Tergantung

modelnya, alat penyeduh ini mudah diakses

dari depan atau samping. Mudah dilepas untuk

pembersihan mudah dengan membilasnya di

bawah air mengalir, menjamin kehigienisan

maksimal.
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Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Bahan pendidih: Baja anti karat (Inox)

Jumlah pendidih air: 1 pendidih

Tekanan air dalam pompa: 15 bar (espresso

sempurna)

Jenis kopi yang dapat digunakan: Kopi bubuk,

Biji kopi utuh

Negara asal: Buatan Italia, Didesain di Italia

Alat penyeduh lepas-pasang

Daya: 1.400 W

Voltase: 230 volt

Frekuensi: 50 Hz

Panjang kabel: 80 cm

Espresso Sempurna

Teknologi espresso: Sistem adaptasi Saeco,

Sistem aroma: sebelum menyeduh

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Berbagai Minuman

Variasi Susu: Pannarello: pembuihan susu

Mudah digunakan

Membersihkan dan pemeliharaan: Pembilasan

sirkuit kopi otomatis

Penggunaan: Dispenser kopi dapat

disesuaikan, Jalur pintas untuk kopi giling,

Akses depan ke semua fungsi, Uap cepat, Alat

penyeduh lepas-pasang, Tangki air lepas-

pasang

Berat dan dimensi

Tinggi cangkir maksimal: 110 milimeter

Berat produk: 8,9 kg

Dimensi produk (P x L x T): 256 x 315 x

415 milimeter

Kapasitas biji kopi: 250 gr

Kapasitas wadah ampas: 8 porsi sajian

Kapasitas tangki air: 1,2 L
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