
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9575/11
Smag den autentiske italienske espresso hjemme hos dig selv

Med Saeco Lavazza A Modo Mio
Et smart design til en kompakt, farverig og brugervenlig maskine. Saeco A Modo Mio 

Extra, som er skabt i samarbejde med Lavazza, er baseret på banebrydende teknologi, der 
giver en fyldig og cremet espresso

Autentisk italiensk espresso
• Lavazza A Modo Mio-kapsler
• Overlegen teknologi, der er udviklet af Saeco for A Modo Mio
• 15 bar pumpe

Nem at anvende
• Automatisk kapseludstødning
• Dampfunktion
• Varmtvandsfunktion
• Drypstop efter hver brug
• Justerbar kopstøtte
• Aftagelig vandbeholder



 Automatisk kapseludstødning
Efter hver brygning skubbes kapslerne ind i 
kaffemaskinens interne beholder til senere 
udsmidning - intet besvær, intet griseri

Justerbar kopstøtte
Med den justerbare kopstøtte, kan du justere bakken 
for at du kan nyde din espresso fra din favoritkop

Varmtvandsfunktion
Du skal bare dreje på knappen, så får du varmt vand 
til te, chokolade, Americano-kaffe og andre varme 
drikke

Aftagelig vandbeholder
Vandbeholderen kan nemt fyldes under hanen

15 bar pumpe

Højt tryk sikrer, at hele den malede kaffes aroma 
altid trækkes fuldt ud

Drypstop (Lavazza)
Ingen kaffedryp og ingen griseri efter endt 
kaffebrygning

Lavazza A Modo Mio-kapsler

Lavazza A Modo Mio-kapsler indeholder et udvalg af 
helt unikke kaffeblandinger, som er vakuumpakkede, 
så de bevarer kaffens kvaliteter og smag. Der findes 
forskellige blandinger, som kan tilfredsstille enhver 
smag, med Lavazza-garanti for kvalitet og autenticitet

Dampfunktion (Lavazza)
Brug dampdysen til skumning af mælk til latte og 
cappuccino

Overlegen teknologi i AMM
Saeco har med sin lange ekspertise og passion for 
kaffe udviklet en innovativ bryggeproces, der altid 
garanterer rette temperatur, tryk og 
kaffeudtrækning, som giver en espresso, der altid er 
cremet og fyldig
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Nem at anvende
• Anvendelse: Automatisk kapseludstødning, 

Varmtvandsfunktion til te, Justerbar kopstøtte, 
Aftagelig vandtank

Tekniske data
• Strøm: 1050 W
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Kapacitet: Affaldsbeholder: 10 servings
• Produktets mål (L x D x H): 235 x 330 x 305 mm
• Vægt: 6,8 kg

Design
• Farve: Sort/sølv
• Materialer og finish: ABS

Funktioner
• Kompatibel med Brita Filter
• Dyse til varmt vand/damp
• Interface: Direkte knapper
• Aftagelig vandtank

Tekniske specifikationer
• Vandkoger materiale: Rustfrit stål (Inox)

Vandtank
• Kapacitet: Vandtank: 0,9 l
•

Specifikationer
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