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Täydellistä, kuumaa, puhdasta.
Nämä ovat ensiluokkaisen maitokahvin ominaisuuksia

Saeco Exprelia on aina valmiina tarjoamaan suosikkikahviasi. Mitä ikinä mielesi

tekeekin, se valmistuu todella helposti ja nopeasti kätevän juomavalikon ja

kahvinkeittimen kaksoisboilerin ansiosta.

Aitoa italialainen kahvinautinto

Integroitu automaattinen maitotoiminto ja automaattinen puhdistus

Kaksoisboileri, jolla höyry syntyy välittömästi

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

Valmista juomat oman makusi mukaan

Muistitoiminto ja intuitiivinen ohjausnäyttö

Säädettävä jauhatuksen karkeus

SBS: patentoitu, säädettävä espressovaahdon ja -juoman rakenne

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Automaattisen puhdistuksen ja kalkinpoiston ansiosta laite on aina puhdas

Täysin automaattinen maitokannun kaksoispuhdistus

Yhdellä napsautuksella irroitettava suodatusyksikkö
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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

Säädettävä jauhatuksen karkeus

8 karkeusasetusta hienosta erittäin karkeaan

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.

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.

Täysin automaattinen kaksoispuhdistus

Kaksi itsenäistä höyrypuhdistusohjelmaa

takaavat täysin automaattisen

syväpuhdistuksen jokaisen juoman jälkeen.

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!

Kaksoisboileri

Laitteen toiminnot on suunniteltu

optimaalisesti: kaksoisboilerin ansiosta voit

valmistaa kahvia heti maidonvaahdotuksen

jälkeen.

Integroitu maitotoiminto

Integroitu automaattinen maitotoiminto ja

automaattinen puhdistus

SBS (Saeco Brewing System)

Vain Saecolla voit säätää espresson vahvuutta

ja muuttaa vaahdon ja juoman rakennetta

valmistuksen aikana. Nuppia kääntämällä voit

valmistaa vaahdon juuri oman makusi mukaan.

Pienellä nupilla on suuri merkitys.
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Tekniset tiedot

Täydellinen espresso

Espressotekniikka: Saeco Adapting System,

Aromijärjestelmä: esikeitin, SBS: kerman

säädin

Useita juomia

Maitotyypit: Integroitu automaattinen

maitotoiminto, Maidon määrän valitsin,

Irrotettava maitokannu

Helppokäyttöinen

Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin

huuhtelu, Automaattinen maitopiirin huuhtelu,

Kalkinpoisto-ohjelma

Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Jauhetun

kahvin ohitus, Kaikki toiminnot onnistuvat

etupuolelta, Instant Steam (2 boileria),

Irrotettava suodatinyksikkö, Irrotettava vesisäiliö

Energiaa säästävä

Energiaa säästävä: Valittavissa säästötila

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): 245 x 360 x

420 mm

Paino: 13,4 kg

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 300 g

Jätesäiliön kapasiteetti: 11 annosta

Maitokannun kapasiteetti: 0,5 l

Vesisäiliön tilavuus: 1,6 l
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