
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9575/05
Nauti aitoa italialaista espressoa kotona
Saeco Lavazza A Modo Mio -keittimen ansiosta
Muodikkaasti muotoiltu keitin on värikäs, pienikokoinen ja helppo käyttää. Saeco A Modo 

Mio Extra -keitin on suunniteltu yhteistyössä Lavazzan kanssa ja siinä on huipputekniikkaa, 
jolla saadaan aikaan vahva ja täyteläinen espresso.

Aito italialainen espresso
• Lavazza A Modo Mio -kapselit
• Saecon kehittämä ylivertainen A Modo Mio -tekniikka
• 15 barin pumppu

Helppokäyttöinen
• Automaattinen kapselin poisto
• Höyrytoiminto
• Kuuma vesi -toiminto
• Tippalukko aina käytössä
• Säädettävä kupin tuki
• Irrotettava vesisäiliö



 Säädettävä kupin tuki
Säädettävän kupin tuen ansiosta voit nauttia 
espressosi suosikkikupistasi

Automaattinen kapselin poisto
Kapselit siirtyvät jokaisen suodatuksen jälkeen 
automaattisesti ja ilman sotkua kahvinkeittimen 
jäteastiaan, josta ne voidaan tyhjentää myöhemmin.

Kuuma vesi -toiminto
Kuumaa vettä, teen, kaakaon, amerikkalaisen kahvin 
ja muiden kuumien juomien valmistukseen saadaan 
helposti säädintä kääntämällä

Irrotettava vesisäiliö
Vesisäiliö voidaan helposti täyttää vesihanan alla

15 barin pumppu

Korkean paineen ansiosta kahviin saadaan aina kaikki 
jauhettujen papujen aromit

Tippalukko (Lavazza)
Ei kahvin tippumista, ei sotkua, kun kahvi on 
suodatettu

Lavazza A Modo Mio -kapselit

Lavazza A Modo Mio -kapselit on valikoima 
ainutlaatuisia kahvisekoituksia. Tyhjiöpakkaus 
säilyttää kahvin laadun ja aromit. Tarjolla on useita 
sekoituksia moneen makuun ja Lavazzan laatu- ja 
aitoustakuu

Höyrytoiminto (Lavazza)
Höyrysauvalla latten ja cappuccinon maito on helppo 
vaahdottaa

Ylivertainen AMM-tekniikka
Saecolla on pitkä asiantuntemus ja intohimoinen 
suhtautuminen kahviin. He ovat kehittäneet 
innovatiivisen uuttamisprosessin, joka varmistaa aina 
oikean lämpötilan, paineen ja kahvin uuttamisen. 
Espresso on aina kermaista ja täyteläistä
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Helppokäyttöinen
• Käyttö: Automaattinen kapselin poisto, Kuuma vesi 

-toiminto teelle, Säädettävä kupin tuki, Irrotettava 
vesisäiliö

Muotoilu
• Väri: Vihreä/hopea
• Materiaalit ja pinnoitus: ABS

Ominaisuudet
• Yhteensopiva Brita-suodattimen kanssa: KYLLÄ
• Suutin kuumaa vettä/höyryä varten: KYLLÄ
• Liitäntä: Suorat painikkeet
• Irrotettava vesisäiliö: KYLLÄ

Logistiset tiedot
• Tuotteiden lukumäärä/lava: 40

• Lavan koko: 116 x 205 x 78,5 cm
• Lavan paino (EU): 277 kg

Tekniset tiedot
• Virta: 1 050 W
• Pumpun paine: 15 baaria
• Jännite: 230 V

Tekniset tiedot
• Boilerin materiaali: Inox

Paino ja mitat
• Jätesäiliön kapasiteetti: 10 annosta
• Tuotteen mitat (L x S x K): 235 x 330 x 305 mm
• Paino: 6,8 kg

Vesisäiliö
• Vesisäiliön tilavuus: 0,9 l
•

Tekniset tiedot
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