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Trăiţi plăcerea unui espresso italian acasă
sistem de măcinare şi preparare compact şi elegant

sinteza perfectă între caracterul compact, performanţă, design şi materiale

premium

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene

Funcţie pentru lapte integrată automată cu reumplere uşoară

Cafea fără aşteptare graţie boilerului de încălzire rapidă

Cafea fără gust ars graţie râşniţelor 100% ceramice

Setaţi băuturile care se potrivesc cu gusturile dvs.

Salvaţi-vă setările preferate pentru cafea

Experimentaţi bogăţia cafelei cu râşniţele noastre reglabile

Evitaţi pierderile de căldură şi potriviţi fiecare ceaşcă cu gura noastră de scurgere

reglabilă

Uşor de curăţat şi întreţinut

Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare şi detartrare

Curăţare uşoară graţie grupului de preparare detaşabil

Curăţare uşoară graţie componentelor lavabile în maşină

Design de ultimă generaţie cu finisaj din oţel inoxidabil
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Repere

Oţel inox

Designul de ultimă generaţie al espressorului

dvs. Saeco este completat de finisajul din oţel

inoxidabil. Oţelul inoxidabil asigură un aspect

de înaltă calitate şi va ieşi în evidenţă pe

blatul din bucătărie. Oferă de asemenea

rezistenţă mai mare pentru performanţă de

lungă durată.

Râşniţe de cafea 100% ceramice

Acest espressor este echipat cu râşniţe de

cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râşniţe

ceramice datorită măcinării consecvente, fără a

supraîncălzi boabele de cafea, pentru un

espresso impecabil. Ceramica asigură de

asemenea performanţe de durată şi o

funcţionare complet silenţioasă.

Boiler de încălzire rapidă

Tehnologia boilerului de încălzire rapidă pentru

Saeco asigură faptul că aparatul dvs. este

întotdeauna pregătit. Acum nu va mai trebui să

aşteptaţi între pregătirea fiecărui espresso, ci

puteţi pregăti cafea după cafea.

Salvează setările cafelei dvs.

Veţi obţine întotdeauna o ceaşcă perfectă de

espresso preparat numai pentru dvs., în

conformitate cu preferinţele personale, datorită

funcţiei noastre inovatoare de memorare pentru

a regla lungimea, concentraţia şi temperatura

cafelei. Bucuraţi-vă de o băutură excepţională

cu cafea în ceaşca dvs. preferată, cu o simplă

apăsare de buton.

Gură de scurgere reglabilă

Gura de scurgere reglabilă de pe espressorul

nostru va potrivi fiecare ceaşcă şi va preveni

astfel stropirea cu cafea sau răcirea în timpul

turnării în ceaşcă. În acest mod espresso-ul

dvs. este servit întotdeauna la temperatura

corectă, menţinând în acelaşi timp un aparat

curat.

Componente lavabile în maşină

Pentru confortul dvs., puteţi pune tava de

scurgere şi sistemul de spumare a laptelui sau

carafa pentru lapte Saeco în maşina de spălat

vase. Aceasta va economisi timp şi va asigura

o curăţare economică.

Râşniţe reglabile cu 5 trepte

Diferite arome de cafea necesită diferite

niveluri de granulaţie pentru a elibera întreaga

aromă. Granulaţia de măcinare a acestui

espressor poate fi reglată în 5 setări, de la cea

mai fină măcinare, pentru un espresso

concentrat, până la cea mai mare pentru o

cafea mai slabă.

Unitate de preparare detaşabilă

Grupul de preparare, o invenţie Saeco,

reprezintă partea centrală a espressorului

nostru, care asigură automatizarea. În funcţie

de model, grupul de preparare este uşor

accesibil din faţă sau din lateral. Acesta poate

fi îndepărtat fără efort pentru curăţarea uşoară

prin clătirea sub robinet, asigurând igienă

maximă.
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Specificaţii

Expresso perfect

Tehnologie Espresso: Sistem de adaptare

Saeco, Sistem pentru aromă: pre-preparare

Băuturi multiple

Variaţii ale laptelui: Funcţie lapte automată

integrată

Uşor de utilizat

Curăţare şi întreţinere: Clătirea circuitului

automat de cafea

Utilizare: Dozator reglabil cafea, Derivaţie

pentru cafeaua măcinată, Acces frontal la toate

funcţiile, Abur rapid, Unitate de preparare

detaşabilă, Rezervor detaşabil de apă

Date tehnice

Fierbător: Oţel inox

Frecvenţă: 50 Hz

Alimentare: 1400 W

Tensiune: 230 V

Presiune pompă: 15 bar

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs (L x A x Î): 330 x 450 x

415 mm

Capacitate boabe de cafea: 250 gr

Capacitate casetă cu resturi de cafea: 8 porţii

Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
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