
 

 

Saeco Royal
Aвтоматична 
кафемашина

• Авт. приставка за разпенване 
на млякото

• Черно

HD8920/09

С
С
Са
вс
да
табилна работа, чаша след чаша
 контейнери с голяма вместимост
мо машината за еспресо Saeco Royal Gran Crema е винаги готова да приготви 
ичките ви любими кафе и млечни специалитети както у дома, така и в офиса, за 
 се наслаждавате през деня

Перфектно автентично италианско кафе
• Вкусна млечна пяна, благодарение на автоматичен уред за млечна пяна.
• Кафе без изчакване благодарение на бойлер с бързо нагряване

Настройте напитките според вкуса си
• Запазва настройките за любимото ви кафе
• Избегнете загубата на топлина за всяка чаша кафе с регулируема струя

Лесно почистване и поддръжка
• Винаги чиста кафемашина, благодарение на автоматичното почистване и декалциране
• Лесно почистване, благодарение на подвижната група за приготвяне
• Лесно почистване, благодарение на възможността за измиване на частите в съдомиялна 
машина



 Нагревател с бързо загряване

Технологията на бойлера с бързо нагряване 
на Saeco осигурява непрекъсната готовност 
на кафемашината. Вече не е необходимо да 
чакате между отделните чаши кафе, а 
можете да ги приготвяте една след друга.

Запазване на настройките за кафето

Винаги ще получавате перфектна чаша 
еспресо, направено само за вас, според 
собствените ви предпочитания, 
благодарение на новаторската ни функция 
за запаметяване, която регулира дължината, 
силата и температурата на кафето. 
Наслаждавайте се на отлична напитка в 
предпочитаната си чаша само с натискане 
на един бутон.

Регулируем улей за изливане

Регулируемата струя на нашата кафемашина 
за еспресо е подходяща за всяка чаша и, 
следователно, предотвратява разливането и 
охлаждането на кафето при изсипване в 
чашата. По този начин еспресото винаги се 
сервира при правилната температура, като 
машината се запазва чиста.

Подходящи за съдомиялна машина 
части

За ваше удобство можете да поставите 
тавичката за разливане на Saeco и уреда за 
млечна пяна спокойно в съдомиялна 
кафемишина. Това спестява време и 
осигурява хигиенично почистване.

Подвижен блок за приготвяне

Групата за приготвяне, изобретение на 
Saeco, е в сърцето на нашата кафемашина, 
осигурявайки автоматизация. Групата за 
приготвяне, в зависимост от модела, е лесно 
достъпна от предната страна. Може да се 
отстранява без усилия за лесно почистване 
чрез изплакване под течаща вода за 
максимална хигиена.

Автоматично почистване и 
декалциране

Saeco проектира тази кафемашина за 
еспресо да почиства своята верига за кафе 
автоматично с вода при стартиране или 
изключване на машината, което гарантира 
чудесен, свеж вкус с всяка чаша кафе. 
Редовното декалциране удължава живота 
на вашата кафемашина за еспресо. Тази 
кафемашина не само ще ви напомня, когато 
е необходимо декалциране, 
автоматизираният процес ще стартира и ще 
ви води с ясни съобщения на екрана, когато 
е необходимо да се намесите. 
Декалцирането никога не е било толкова 
лесно!
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Технически данни
• Материал на нагревателя: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Брой нагреватели за вода: 1 нагревател
• Налягане на водата в помпата: 15 бара (идеално 
еспресо)

• Поддържани видове кафе: Мляно кафе, Цели 
зърна кафе

• Страна на произход: Произв. в Италия, 
Проектирано в Италия

• Захранване: 1400 W
• Напрежение: 230 V
• Честота: 50 Hz
• Дължина на кабела: 80 см

Устойчивост
• Опция за автоматичен режим на готовност

Идеалното еспресо
• Еспресо технология: Система за аромат: 
предварително приготвяне, Подгревател на 
чашите

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Лесна употреба
• Почистване и поддръжка: Автоматично 
промиване на веригата за мляко, Цикъл за 
премахване на накип

• Употреба: Регулируем разпределител на кафе, 
Бързо генериране на пара, Подвижен блок за 
приготвяне

Тегло и размери
• Тегло на изделието: 15 кг
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 336 x 380 x 

450 мм
• Вместимост за кафе на зърна: 350 гр
• Вместимост на контейнер за отпадъци: 20 чаши
• Вместимост на каната за мляко: 0,5 л
• Вместимост на резервоара за вода: 2,2 л

Характеристики
• Едновременно приготвяне

Дизайн
• Цвят: Матово черно
• Материали и покритие: Пластмасова предница/ 
горен капак + Метални страни/ гръб

•
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