
 

 

Saeco Minuto
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 7-féle kávé főzésére képes
• Automata tejhabosító
• Fekete
• 5 lépésben állítható őrlőbetét

HD8862/09
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edvenc kávéja mindig, csupán egyetlen gombnyomásra

yetlen kattintással eltávolítható központi egységgel
yedül a Saeco Minuto biztosítja az első igazi „A kávébabtól a csészéig” élményt: 
ximális kényelem, csúcsminőségű teljesítmény és nagy kapacitás extra kis méretben

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve
• Finomítsa a kávé intenzitását az 5-féle őrlőbeállítás segítségével
• Hozza ki az ízekből a maximumot a 100% kerámia őrlőbetétekkel

A nagyfokú kényelem is az élmény része
• A teljesen kivehető központi egység pillanatok alatt tisztítható

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva
• Az erősségválasztó megjegyzi, hogy milyen erősen szereti a kávéját



 5 lépésben állítható őrlőbetét

Amikor az őrlés finomságáról van szó, ez a kávéfőző 
sosem okoz csalódást. A különböző kávétípusok 
aromájának teljessé tételéhez eltérő szemcseméret 
szükséges. A készülék szemcsemérete öt fokozat 
megadásával állítható be a gazdag aromájú 
eszpresszót eredményező legfinomabbtól a 
könnyebb kávéhoz szükséges legdurvábbig.

100% kerámia őrlőbetétek

A masszív, 100% kerámia őrlőbetétek garantálják a 
hamisítatlan, kényeztető kávéélményt az 
elkövetkezendő évekre. A kerámia őrlők ideális 
őrlést biztosítanak, mely lehetővé teszi a víz 
egyenletes átfolyását, így a kávészemek legtisztább 
aromája nyerhető ki. Emellett a „hagyományos” 
őrlőbetétekkel ellentétben a kerámia alapanyag 
megakadályozza a kávé túlmelegítését, mely az 
odaégett ízért felelős.

Kivehető központi egység

A hatékonyság és az egyszerű használat fontos 
szempont volt, amikor a Saeco 30 évvel ezelőtt 
feltalálta az első kávéfőző-termékcsoportot, mely 
napjainkban, továbbra is a technológia 
eltökéltségének és ösztönző erejének bizonyítéka 
maradt. Most is, ahogy mindig, egyszerű tisztítani - 
csak vegye ki, és mossa meg néhány másodpercig a 
csap alatt, majd ugyanilyen könnyedén helyezze 
vissza.

Memória funkció

Miután kiválasztotta az ideális erősséget az 5 
különböző beállításból, könnyen elmentheti a 
Memória funkcióval, éppúgy, mint a kívánt 
hőmérsékletet és hosszt. Ezután a jövőben minden 
adag pontosan az ízlésére szabottan készül. A helyi 
baristával ellentétben - sosem kell újra 
emlékeztetnie.
Műszaki adatok
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Műszaki adatok
• Szivattyúnyomás: 15 bar
• Kávébab-tartály kapacitása: 250 g
• Hulladéktartály kapacitása: 15 adag
• Max. csészemagasság: 152 mm
• Vízforralók: 1
• Feszültség: 230 V
• Frekvencia: 50 Hz
• Vezetékhossz: 0,8 m
• A víztartály űrtartalma: 1,8 L

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1850 W

Általános jellemzők
• Csészék száma egyidejűleg: 2
• Kompatibilis kávéadagolás: Egész kávészemek, 
őrölt kávé

• Vízmelegítő típusa: Gyorsfűtésű vízmelegítő
• Speciális funkciók: Kerámiaőrlő, Előforrázás, 

Beépített kávéőrlő
• Egyszerű használat és kényelem: Állítható kifolyó
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Automatikus 

vízkő-mentesítési ciklus, Kivehető központi egység
• Kávéitalok: Eszpresszó, cappuccino, forró víz, cafè 

créme, tejhab, eszpresszó macchiato, latte 
macchiato

Kidolgozás
• A készülék anyaga: Műanyag

Származási hely
• Gyártó ország:: Románia

Szerviz
• 2 év garancia

Egyszerű használat
• Használat: Vízszűrő opció

Tömeg és méretek
• Készülék tömege: 7,5 kg
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 215 x 429 x 

330 mm

Formatervezés
• Szín: Matt fekete
•
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Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
7-féle kávé főzésére képes Automata tejhabosító, Fekete, 5 lépésben állítható őrlőbetét
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