
 

 

Saeco Via Veneto
Máquina de café 
manual

• Prata

RI9347/01
Cabo de alimentação com ficha Schuko
com um moinho incorporado e um filtro pressurizado
A Via Veneto Combi, o seu moinho integrado e o seu suporte do filtro pressurizado 

fornecem um café expresso italiano autêntico com um creme macio e espesso, 
proporcionando uma estação de café compacta na sua bancada de cozinha

Expresso italiano autêntico
• Filtro pressurizado para creme
• Bomba de 15 bares

Utilização simples e rápida
• Espuma de leite deliciosa graças ao acessório para espuma de leite clássico

Utilização diária
• Materiais duradouros de alta qualidade



 Filtro pressurizado para creme

Este filtro para creme especial garante um creme 
delicioso e duradouro

Bomba de 15 bares

A alta pressão garante a extracção total do aroma do 
café moído

Materiais duradouros de alta qualidade

A máquina de café manual Saeco dispõe de uma 
estrutura em material de alta qualidade e duradouro.

Acessório para espuma de leite clássico

Esta máquina de café expresso Saeco é fornecida 
com o acessório para espuma de leite clássico 
designado de "Pannarello" pelos baristas. Este 
fornece vapor e é mergulhado no leite para preparar 
uma maravilhosa espuma de leite. Liberte o barista 
que há dentro de si, preparando as suas deliciosas 
especialidades de leite de forma tradicional!
Especificações
RI9347/01

Características
• Suporte de chávenas: Não
• Suporte do filtro: Pressurizado para "Creme"
• Bocal de água quente / vapor
• Interface: Botões directos
• Pannarello: Plástico
• Preparação simultânea

Design
• Cor: prateado
• Materiais e acabamento: ABS

Dados técnicos
• Caldeira: Alumínio
• Alimentação: 1150 W
• Pressão da bomba: 15 bares

Peso e dimensões
• Capacidade do depósito da água: 1,4 l
• Dimensões do produto (C x P x A): 

350x240x335 mm
• Peso: 5,9 kg
• Altura máxima da chávena: 80 mm
•
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