
 

 

Saeco Lavazza A Modo Mio
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Nautige kodus autentset itaalia espressot

Saeco Lavazza A Modo Mio'ga
Trendika disainiga kompaktne ja hõlpsasti kasutatav kohvimasin. Koostöös Lavazzaga 
loodud Saeco A Modo Mio Extra tugineb uusimale tehnoloogiale, tänu millele valmistab 
masin rikkalikku ja kreemjat espressot.

Ehtne itaalia espresso
• Saeco Lavazza A Modo Mio padjakesed
• Saeco tipptasemel tehnoloogia A Modo Mio jaoks
• 15-baarine pump

Lihtne kasutada
• Automaatne kohvipadja eemaldamine
• Aurufunktsioon
• Kuuma vee funktsioon
• Tilgalukk käivitub pärast igat kasutust
• Reguleeritav tassihoidja
• Eemaldatav veepaak



 Reguleeritav tassihoidja
Reguleeritava tassihoidja abil saate alust reguleerida, 
et nautida espressot oma lemmiktassist

Automaatne kohvipadja eemaldamine
Pärast igat kohvivalmistamist suunatakse padjake 
masina sees olevasse nõusse, kust tühjad kapslid saab 
ilma igasuguse vaeva või tülita hiljem minema visata.

Kuuma vee funktsioon
Kuuma vett saab tee, kakao, Caffé Americano ja 
teiste kuumade jookide valmistamiseks lihtsalt nupu 
keeramisega valada.

Eemaldatav veepaak
Veepaaki on kraani all hõlbus täita

15-baarine pump

Suur rõhk tagab, et jahvatatud kohviubadest eraldub 
alati kogu aroom

Tilgalukk (Lavazza)
Ei mingit kohvi tilkumist ega mingit segadust pärast 
kohvi valmimist

Saeco Lavazza A Modo Mio padjakesed

Lavazza A Modo Mio padjakesed sisaldavad 
ainulaadseid kohvisegusid, mis on 
vaakumpakendatud, et säilitada ideaalselt kohvi 
kvaliteeti ning lõhna ja maitset. Padjakestes on 
erinevaid segusid, et vastata kõige erinevamatele 
maitsetele, seejuures tagab Lavazza nende kvaliteedi 
ja autentsuse.

Aurufunktsioon (Lavazza)
Auruotsaku abil saab piima vahustada lattede ja 
cappuccinode jaoks

Tipptasemel tehnoloogia AMMi jaoks
Omades pikaajalisi kogemusi ja kirge kohvi 
valmistamise vastu, on Saeco välja töötanud 
uuendusliku kohvipressimissüsteemi, milles on alati 
tagatud õige temperatuur, rõhk ja kohvi pressimine - 
espresso puhul on see tulemus alati kreemine ja 
täidlane
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Lihtne kasutada
• Kasutatav: Automaatne kohvipadja eemaldamine, 

Kuuma vee funktsioon tee jaoks, Reguleeritav 
tassihoidja, Eemaldatav veepaak

Disain
• Värvus: Roheline/hõbedane
• Materjalid ja viimistlus: ABS

Omadused
• Sobib Brita filtriga kasutamiseks
• Kuuma vee/auru otsak
• Liides: Nupud
• Eemaldatav veepaak

Logistilised andmed
• Detailide arv alusel: 40

• Aluse suurus: 116 x 205 x 78.5 cm
• Kaubaaluse kaal (EU): 277 kg

Tehnilised andmed
• Võimsus: 1050 W
• Pumba rõhk: 15 bar
• Pinge: 230 V

Tehnilised andmed
• Katla materjal: Roostevaba teras

Kaal ja mõõtmed
• Kohvipaksusalve maht: 10 valmistuskorda
• Toote mõõtmed (L x S x K): 235 x 330 x 305 mm
• Kaal: 6,8 kg

Veepaak
• Veepaagi mahtuvus: 0,9 l
•
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