
 

 

Saeco Via Veneto
Ręczny ekspres do 
kawy

• Czarny

RI9345/11
Ciesz się włoskim espresso
Dzięki ekspresowi Via Veneto De Luxe
Modele Via Veneto to klasyka ekspresów do kawy. Dzięki filtrowi ciśnieniowemu są 

zawsze w stanie spełnić życzenia miłośników kawy w szybki i prosty sposób.

Prawdziwe włoskie espresso
• Filtr ciśnieniowy Crema
• Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów
• Uchwyt na filiżanki

Prostota i szybkość obsługi
• Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka



 Filtr ciśnieniowy Crema

Ten specjalny filtr Crema daje pewność, że pianka 
będzie trwała i pyszna

Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów

Wysokie ciśnienie zawsze wydobywa pełny aromat 
ze zmielonych ziaren kawy

Uchwyt na filiżanki

Ta praktyczna funkcja pozwala przechowywać 
filiżanki i szklanki do espresso na ekspresie do kawy 
— zawsze pod ręką, w wygodnym miejscu i bez 
zajmowania dodatkowej przestrzeni.

Klasyczny spieniacz do mleka

Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w klasyczny 
spieniacz do mleka, który bariści nazywają 
„Pannarello”. Spieniacz wytwarza parę i należy go 
zanurzyć w mleku, aby przygotować cudowną 
piankę. Wyzwól w sobie baristę, przygotowując 
pyszne napoje mleczne w tradycyjny sposób!
Dane techniczne
RI9345/11

Właściwości
• Uchwyt na filiżanki: Nie, TAK
• Uchwyt filtra: Filtr ciśnieniowy „Crema”
• Dysza gorącej wody / pary
• Interfejs: Bezpośrednie przyciski
• Pannarello: Plastik
• Jednoczesne parzenie

Wzornictwo
• Kolor: czarny
• Materiały i wykończenie: tworzywo 

polipropylenowe

Specyfikacja techniczna
• Materiał bojlera: Aluminium

Dane techniczne
• Moc: 1050 W
• Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 

240 x 240 x 320 mm
• Waga: 3,2 kg

Zbiorniczek wody
• Pojemność zbiorniczka wody: 1,4 l
•

Data wydania 2019-03-11

Wersja: 3.4.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Zalety
Ręczny ekspres do kawy
Czarny

http://www.philips.com

