
 

 

„Saeco Lavazza A 
Modo Mio“

RI9575/05
Paragaukite autentiškos itališkos espreso kavos namuose

Su „Saeco Lavazza A Modo Mio“
Moderni kompaktiško, spalvingo ir lengvai naudojamo aparato konstrukcija. „Saeco A 

Modo Mio Extra“ sukurtas bendradarbiaujant su „Lavazza“, o panaudota pažangiausia 
technologija padės paruošti tirštos espreso su puta

Autentiška itališka espreso kava
• „Lavazza A Modo Mio“
• Pranašiausia technologija sukurta „Saeco A Modo Mio“
• 15 barų siurbliukas

Paprasta naudoti
• Automatinis kapsulės išstūmimas
• Garų funkcija
• Karšto vandens funkcija
• Lašėjimo stabdymas po kiekvieno naudojimo
• Reguliuojama puodelio atrama
• Išimama vandens talpykla



 Reguliuojama puodelio atrama
Su reguliuojama puodelio atrama jūs galite taip 
nustatyti padėklą, kad pagaminta espreso 
mėgautumėtės mėgstamiausiame puodelyje

Automatinis kapsulės išstūmimas
Po kiekvieno virimo kapsulės yra išstumiamos į vidinę 
taplyklą

Karšto vandens funkcija
Pasukus rankenėlę leidžiamas karštas vanduo: jūs 
galite paruošti arbatą, kakavą, amerikietišką kavą ir 
kitus karštus gėrimus

Išimama vandens talpykla
Vandens talpyklą nesunkiai pripildysite po čiaupu

15 barų siurbliukas

Dėl aukšto slėgio išgaunamas visas kavos pupelių 
aromatas

Lašėjimo stabdymas (Lavazza)
Jokių kavos lašų ir vargo sustabdžius virimą

„Lavazza A Modo Mio“

„Lavazza A Modo Mio“ kapsulės yra unikalus kavos 
mišinių rinkinys, supakuotas naudojant vakuumą, 
todėl nepriekaištingai išsaugo kavos kokybę ir 
aromatą. Jos yra skirtingų skonių, kad patenkintų 
kiekvieno skonį. „Lavazza“ kokybės ir autentiškumo 
garantija.

Garų funkcija (Lavazza)
Garų vamzdeliu galima plakti pieną latei ir kapučino 
kavai

Pranašiausia AMM technologija
Daugiametė „Saeco“ patirtis ir aistra kavai leido 
sukurti pažangų ištraukimo procesą, kuris nuolat 
garantuoja tinkamiausią temperatūrą, slėgį ir kavos 
ištraukimą – tai yra itin svarbu ruošiant espreso su 
sodria pieno puta.
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Paprasta naudoti
• Naudojimas: Automatinis kapsulės išstūmimas, 

Karšto vandens funkcija arbatai, Reguliuojama 
puodelio atrama, Išimamas vandens indas

Konstrukcija
• Spalva: Žalia / sidabrinė
• Medžiagos ir apdaila: ABS

Savybės
• Tinka „Brita“ filtrai
• Karšto vandens / garo antgalis
• Sąsaja: Tiesioginiai mygtukai
• Išimamas vandens indas

Logistiniai duomenys
• Vienetų kiekis padėkle: 40
• Padėklo dydis: 116x205x78,5 cm
• Padėklo svoris (ES): 277 kg

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 1050 W
• Siurblio slėgis: 15 barų
• Įtampa: 230 V

Techniniai duomenys
• Virtuvo medžiaga: Plieninė

Svoris ir matmenys
• Atliekų dėžutės talpa: 10 porcijos
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 

235x330x305 mm
• Svoris: 6,8 kg

Vandens bakelis
• Vandens bakelio talpa: 0,9 l
•

Specifikacijos

http://www.philips.com

