
 

 

Saeco Royal
Automatický espresso 
kávovar

• Automatický penič mlieka
• Čierna
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V
S 
Le
ká
ynikajúci výkon v každej šálke
nádobami s veľkou kapacitou
n kávovar Saeco Royal Gran Crema je vždy pripravený vytvoriť všetky vaše obľúbené 
vové aj mliečne špeciality doma alebo v kancelárii, aby bol váš deň ešte príjemnejší

Dokonalá pravá talianska káva
• Lahodná mliečna pena vďaka automatickému peniču mlieka
• Káva bez dlhého čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Pripravujte nápoje presne podľa svojej chuti
• Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy
• Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí obľúbenej šálke a uchová teplotu kávy

Jednoduché čistenie a údržba
• Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu vodného kameňa
• Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej varnej jednotke
• Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu



 Varný blok s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym 
zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš 
kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte 
čakať počas varenia jedného espressa, ale 
môžete variť kávu za kávou.

Uloží vaše nastavenia typu kávy

Vždy si vychutnáte perfektné espresso presne 
podľa vašej chuti, vďaka inovatívnej funkcii 
uloženia nastavenia veľkosti, intenzity a teploty 
kávy. Doprajte si tak dokonalú kávu vo vašej 
obľúbenej šálke jednoduchým stlačením 
tlačidla.

Nastaviteľná výlevka

Nastaviteľná výlevka v našom kávovare na 
espresso sa prispôsobí každej šálke, a tak sa 

káva počas nalievania nevyleje ani 
nevychladne. Tým sa zaručí správna teplota 
vášho obľúbeného espressa a kávovar pritom 
zostane vždy čistý.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Podnos na odkvapkávanie, penič mlieka a 
karafu na mlieko Saeco môžete jednoducho 
umývať v umývačke riadu, čo šetrí čas a zaručí 
hygienickú čistotu.

Odnímateľná varná jednotka

Varná jednotka, vynález spoločnosti Saeco, 
tvorí srdce nášho kávovaru na espresso, ktoré 
zaisťuje plnú automatiku. Varná jednotka je v 
závislosti od typu kávovaru ľahko dostupná 
spredu alebo z boku. Je možné ju jednoducho 
vybrať a opláchnuť pod tečúcou vodou pre 
dokonale hygienickú čistotu.

Automatické čistenie a odstraňovanie 
vodného kameňa

Spoločnosť Saeco navrhla tento kávovar tak, 
aby sa okruh kávy vyčistil vodou vždy pri 
spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu 
dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej 
šálke. Pravidelný proces odstraňovania 
vodného kameňa predlžuje životnosť vášho 
espresso kávovaru. Tento kávovar vás nielen 
upozorní na potrebu odstránenia kameňa, ale 
automatický proces odstraňovania vodného 
kameňa sa tiež sám spustí a prevedie vás 
jednotlivými krokmi pomocou jasných 
pokynov na obrazovke vždy, keď je potrebné 
vykonať nejakú činnosť. Odstraňovanie 
vodného kameňa ešte nikdy nebolo také 
jednoduché!

Automatická funkcia na spenenie mlieka

Príprava chutného cappuccina pomocou 
espresso kávovaru Saeco je úplne jednoduchá 
vďaka automatickému peniču mlieka, ktorý 
baristi nazývajú „cappuccinatore“. Penič mlieka 
nasaje mlieko priamo zo škatule alebo krčaha, 
automaticky ho spení a naleje rovno do šálky. 
Jediným dotykom vytvoríte vynikajúcu a 
krémovú mliečnu penu.
Hlavné prvky
Automatický espresso kávovar
Automatický penič mlieka Čierna
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Dokonalé espresso
• Technológia espressa: Systém arómy: predvarenie, 

Zohrievač šálok

Jednoduché používanie
• Čistenie a údržba: Automatické oplachovanie 

okruhu mlieka, Cyklus odstraňovania vodného 
kameňa

• Použitie: Nastaviteľný dávkovač kávy, Rýchla para, 
Odnímateľná varná jednotka

Úspora energie
• Úspora energie: Voliteľný ekologický režim

Technické údaje
• Varník: Nehrdzavejúca oceľ
• Frekvencia: 50 Hz
• Príkon: 1400 W

• Napätie: 230 V
• Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x H x V): 336 x 380 x 

450 mm
• Hmotnosť: 15 kg
• Kapacita kávových zŕn: 350 g
• Kapacita nádoby na odpad: 20 porcií
• Kapacita karafy na mlieko: 0,5 l
• Kapacita nádoby na vodu: 2,2 l

Vlastnosti
• Súbežné varenie: áno

Dizajn
• Farba: Matná čierna
• Materiály a povrchová úprava: Plastová predná/

vrchná strana + kovové bočné strany/zadná strana
•

Technické údaje
Automatický espresso kávovar
Automatický penič mlieka Čierna
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