
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9575/21
Smak autentisk italiensk espresso hjemme
Med Saeco Lavazza A Modo Mio
En trendy design gir en kompakt, fargerik og brukervennlig maskin. Saeco A Modo Mio 

Extra, som er utarbeidet i samarbeid med Lavazza, er basert på avansert teknologi som 
gir en fyldig og kremete espresso

Ekte italiensk espresso
• Lavazza A Modo Mio-kapsler
• Førsteklasses teknologi utviklet av Saeco for A Modo Mio
• Pumpe på 15 bar

Lett å bruke
• Automatisk kapselutløser
• Steamingfunksjon
• Varmtvannsfunksjon
• Dryppstopp etter hver bruk
• Justerbar støtte til kopp
• Avtakbar vannbeholder



 Justerbar støtte til kopp
Med justerbar støtte til koppen kan du justere 
holderen slik at du kan nyte espresso fra 
favorittkoppen din

Automatisk kapselutløser
Etter hver gang du har brygget, løses kapslene ut i 
den indre beholderen slik at de kan kastes senere 
uten strev og søl

Varmtvannsfunksjon
Du får varmt vann til å strømme ut ved å vri på 
knappen. Slik kan du lage te, kakao, americano eller 
andre varme drikker

Avtakbar vannbeholder
Vanntanken kan enkelt fylles opp under springen

Pumpe på 15 bar

Høyt trykk gjør at du får den fullstendige aromaen fra 
den kvernede kaffen

Førsteklasses teknologi for AMM
Saeco har lang fartstid med ekspertise og lidenskap 
for kaffe, og har utviklet en nyskapende 
ekstraksjonsprosess som alltid garanterer rett 
temperatur, trykk og kaffeekstraksjon for å gi en 
espresso som alltid blir kremete og fyldig

Dryppstopp (Lavazza)
Kaffen drypper ikke og du unngår søl etter at 
bryggingen er over

Lavazza A Modo Mio-kapsler

Kapslene fra Lavazza A Modo Mio inneholder et 
utvalg av unike kaffeblandinger som er 
vakuumforseglet, noe som ivaretar kvaliteten og 
smakene i kaffen. Du får dem med forskjellige 
blandinger for å tilfredsstille alles individuelle smak, 
med Lavazzas garanti for kvalitet og autentisitet

Steamingfunksjon (Lavazza)
Med steamingstaven kan du skumme melk til latte og 
cappuccino
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Lett å bruke
• Bruk: Automatisk kapselutløser, 

Varmtvannsfunksjon til te, Justerbar støtte til kopp, 
Avtakbar vannbeholder

Tekniske data
• Drift: 1050 W
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt
• Kapasitet for avfallsbeholder: 10 porsjoner
• Produktmål (B x D x H): 235 x 330 x 305 mm
• Vekt: 6,8 kg

Utforming
• Farge: Hvit/sølvfarget
• Materialer og utførelse: ABS

Funksjoner
• Kompatibel med Brita-filter
• Munnstykke for varmt vann / damp
• Grensesnitt: Direkte knapper
• Avtakbar vannbeholder

Logistiske data
• Pallenummer for deler: 40
• Pallstørrelse: 116 x 205 x 78,5 cm
• Pallevekt (EU): 277 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Vannbeholdermateriale: Inox

Vannbeholder
• Kapasitet for vanntank: 0,9 l
•

Spesifikasjoner
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