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Syntia

 
Integroitu maitokannu ja
vaahdotin

Ruostumatonta terästä

 
HD8839/11

Nauti aitoa italialaista espressoa kotonasi
Kompakti ja tyylikäs kahvijärjestelmä

Täydellinen koon, tehon, muotoilun ja laadukkaiden materiaalien yhdistelmä

Aito italialainen kahvinautinto

Integroitu automaattinen maitotoiminto, jossa helppo täyttö

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö pikaisiin kahvihetkiin

Täyskeraaminen kahvimylly – ei palanutta makua

Valmista juomat oman makusi mukaan

Tallenna suosikkikahvisi

Valitse oman makusi mukainen jauhatusaste

Täytä kupit säädettävällä kaatonokalla ja vältä juoman jäähtyminen

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Automaattisen puhdistuksen ja kalkinpoiston ansiosta laite on aina puhdas

Irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista

Helppo puhdistaa astianpesukoneessa

Nykyaikainen muotoilu ja ruostumaton teräspinta
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Kohokohdat

Ruostumatonta terästä

Saecon espressokeittimessä on nykyaikainen

muotoilu ja ruostumaton teräspinta, jonka

ansiosta se näyttää upealta keittiössäsi. Teräs

on myös kestävä materiaali päivittäiseen

käyttöön.

Täyskeraaminen kahvimylly

Tässä espressokeittimessä on Saecon

täyskeraaminen kahvimylly. Keraaminen mylly

jauhaa kahvipavut tasaisesti niitä liikaa

kuumentamatta ja tuottaa näin moitteettoman

espresson. Mylly on myös pitkäikäinen ja

hiljainen käytössä.

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Saecon nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

varmistaa, että keittimesi on aina valmis. Älä

odottele turhaan jokaisen espresson välissä,

vaan valmista kahvi jokaiselle juojalle ripeästi.

Muistaa kahvimieltymyksesi

Tallenna keittimen muistiin suosikkikahvisi

pituus, vahvuus ja lämpötila, ja saat aina

täydellisen kupin kahvia – yhdellä painikkeen

painalluksella.

Säädettävä kaatonokka

Espressokeittimiemme säädettävä kaatonokka

sopii mihin tahansa kuppiin ja ehkäisee

juoman roiskumista ja jäähtymistä. Saat aina

höyryävän kuuman espresson, ja koneesi

säilyy puhtaana.

Konepestävät osat

Saecon valumisastian ja maidonvaahdottimen

tai maitokannun voi pestä

astianpesukoneessa, jolloin säästät aikaa ja

saat taatusti puhdasta jälkeä.

Viisiportainen kahvimyllyn säätö

Eri kahvilaadut vaativat erilaisen jauhatuksen.

Tässä espressokeittimessä on viisi

jauhatusasetusta aina täyteläisimmästä

espressojauhatuksesta kevyemmän kahvin

karkeaan jauhatukseen.

Irrotettava suodatinyksikkö

Saecon kehittämä suodatinyksikkö on

automaattisten espressokeittimiemme sydän.

Siihen pääsee helposti käsiksi mallista

riippuen joko edestä tai sivusta. Koska

suodatinyksikön voi irrottaa, se on helppo

huuhtoa puhtaaksi juoksevan veden alla.

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

Tekniset tiedot

Boilerin materiaali: Ruostumaton teräs

Vesiboilerien määrä: Yksi boileri

Tuetut kahvityypit: Jauhettu kahvi, Kokonaiset

kahvipavut

Virta: 1400 W

Jännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz

Johdon pituus: 80 cm

Täydellistä espressoa

Espressotekniikka: Saeco Adapting System,

Aromijärjestelmä: esikeitin

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Useita juomia

Maitotyypit: Integroitu automaattinen

maitotoiminto

Helppokäyttöinen

Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin

huuhtelu

Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Jauhetun

kahvin ohitus, Kaikki toiminnot onnistuvat

etupuolelta, Höyryä nopeasti, Irrotettava

suodatinyksikkö, Irrotettava vesisäiliö

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 8,7 kg

Tuotteen mitat (L x S x K): 330 x 450 x

415 mm

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g

Jätesäiliön kapasiteetti: 8 annosta

Vesisäiliön tilavuus: 1,2 V
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