
Volautomatische
espressomachine

Royal

 
Zet 7 koffievarianten

Automatische melkopschuimer

Zilver

In 5 stappen verstelbare molens

 
HD8930/01

Topprestaties - elke keer weer
Met grote reservoirs

De nieuwe Saeco Royal-espressomachine is een vertrouwde klassieker in een

nieuw jasje, met dezelfde hoge betrouwbaarheid en ruime reservoirs voor

koffiebonen, water en gemalen koffie als zijn voorganger.

Hoog comfort maakt deel uit van de beleving

De volledig afneembare zetgroep kan in een mum van tijd worden gereinigd

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak

De instelling voor sterkte onthoudt hoe sterk u uw koffie wilt

Geavanceerde technologie voor perfecte koffie

Luchtig schuim met één druk op de knop met de automatische melkopschuimer



Volautomatische espressomachine HD8930/01

Specificaties Kenmerken

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1400 W

Algemene specificaties

koppen tegelijkertijd: 2

Compatibel koffie serveren: Hele koffiebonen,

gemalen koffiepoeder

Variatie met één druk op de knop: 4

Instellingen voor koffiesterkte: 3

Temperatuurstanden: 3

Maalstanden: 5

Type display: LCD

Speciale functies: Keramische molen, Pre-

brewing, Heetwateroptie, Automatische

melkopschuimer

Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte,

Instelbare temperatuur, Instelbare inhoud van

de kop

Gebruiksgemak en comfort: Kopjeswarmer,

Display, Verstelbare tuit, Afneembare lekbak,

Automatische stand-by, Automatische

uitschakeling

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Automatische ontkalkingscyclus, Afneembare

zetgroep, Reinigen met stoom, Automatische

spoelcyclus

Koffiedranken: Espresso, Cappuccino, heet

water, Cafè Créme, opgeschuimde melk,

Espresso Macchiato, Latte Macchiato

Afwerking

Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers

Materiaal lekbak: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en

kunststof

Materiaal waterreservoir: Plastic

Service

2 jaar garantie

Technische specificaties

Pompdruk: 15 bar

Capaciteit koffiebonenreservoir: 350 gr

Capaciteit koffiediklade: 20 porties

Max. kophoogte: 100 mm

Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot

100 (grote koffie) sec

Waterboilers: 2

Snoerlengte: 0,8 m

Capaciteit waterreservoir: 2,2 L

Frequentie: 50 Hz

Voltage: 230 volt

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 15 kg

Afmetingen van product (b x d x h): 336 x 380

x 450 mm

Ontwerp

Kleur: Zilver

Land van herkomst

Geproduceerd in: Italië

Afneembare zetgroep

Efficiëntie en gebruiksgemak waren

kernideeën toen Saeco 30 jaar geleden de

eerste zetgroep ontwikkelde. Tot op de dag

van

vandaag is het nog steeds een geïnspireerd,

onwrikbaar stukje technologie. Zoals altijd is

het heel gemakkelijk te reinigen – u kunt het

systeem verwijderen en enkele seconden

onder de kraan wassen. Vervolgens plaatst u

het net zo gemakkelijk terug.

Geheugenfunctie

Nadat u uw ideale sterkte hebt gekozen uit de

5 verschillende instellingen, kunt u deze met

de geheugenfunctie eenvoudig opslaan,

evenals de gewenste hoeveelheid en

temperatuur. Elke toekomstige kop wordt

vervolgens precies op uw smaak afgestemd.

Het apparaat onthoudt het na de eerste keer

voor altijd, in tegenstelling tot uw plaatselijke

barista.

Automatische melkopschuimer

Dankzij de automatische melkopschuimer

wordt uw koffie hemels bekroond met één druk

op de knop. Binnen enkele seconden wordt de

koffie bedekt met een zijdezachte melklaag

van de fijnste samenstelling - de ultieme

verleiding voor alle cappuccinoliefhebbers.
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