
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9575/35
Poznaj smak prawdziwego włoskiego espresso w domu

Dzięki ekspresowi do kawy Saeco Lavazza A Modo Mio
Urządzenie odzwierciedla najnowsze trendy — jest kompaktowe, barwne i proste w obsłudze. 

Ekspres Saeco A Modo Mio Extra, opracowany we współpracy z firmą Lavazza, został stworzony 
w oparciu o najnowocześniejszą technologię, która gwarantuje aromatyczny, pełny smak espresso.

Prawdziwe włoskie espresso
• Kapsułki Lavazza A Modo Mio
• Zaawansowana technologia opracowana przez firmę Saeco dla A Modo Mio
• Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów

Łatwa obsługa
• Automatyczne wysuwanie kapsułek
• Funkcja wytwarzania pary
• Funkcja gorącej wody
• Blokada kapania po każdym użyciu
• Uniwersalna podpórka na filiżanki
• Wyjmowany zbiornik wody



 Automatyczne wysuwanie kapsułek
Po każdym parzeniu kapsułki wpadają do 
wewnętrznego pojemnika, z którego można je bez 
problemu później wyrzucić, nie robiąc bałaganu

Uniwersalna podpórka na filiżanki
Dzięki uniwersalnej podpórce na filiżanki tackę 
można ustawić w taki sposób, aby móc czerpać 
przyjemność z espresso w ulubionym kubku

Wyjmowany zbiornik wody
Zbiornik wody można łatwo napełnić pod kranem

Funkcja gorącej wody
Wystarczy przekręcić pokrętło, aby nalać gorącą 
wodę do przygotowania herbaty, kakao, kawy 
americano i innych gorących napojów.

Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów

Wysokie ciśnienie zawsze wydobywa pełny aromat z 
ziaren kawy

Zaawansowana technologia dla AMM
Firma Saeco, dzięki swojemu długoletniemu 
doświadczeniu i zamiłowaniu do kawy, opracowała 
innowacyjny sposób parzenia, który zawsze 
gwarantuje odpowiednią temperaturę, ciśnienie i 
zaparzanie kawy, a uzyskane espresso jest zawsze 
kremowe i ma pełny smak

Blokada kapania (Lavazza)
Kawa nie kapie i nie ma bałaganu po zakończeniu 
parzenia

Kapsułki Lavazza A Modo Mio

Kapsułki Lavazza A Modo Mio zawierają wiele 
unikalnych odmian kawy, które są próżniowo 
zamknięte, dzięki czemu doskonale zachowują 
właściwości i smak. Dostępnych jest wiele 
mieszanek, które zadowolą każdy gust, a Lavazza 
gwarantuje ich jakość i autentyczność

Funkcja wytwarzania pary (Lavazza)
Za pomocą dozownika pary można spienić mleko do 
kawy latte i cappuccino
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Łatwa obsługa
• Przeznaczenie sprzętu: Automatyczne wysuwanie 

kapsułek, Funkcja gorącej wody na herbatę, 
Uniwersalna podpórka na filiżanki, Wyjmowany 
zbiornik wody

Wzornictwo
• Kolor: Niebieski/Srebrny
• Materiały i wykończenie: Tworzywo ABS

Właściwości
• Zgodność z filtrem Brita
• Dysza gorącej wody / pary
• Interfejs: Bezpośrednie przyciski
• Wyjmowany zbiornik wody

Dane logistyczne
• Liczba sztuk w palecie: 40

• Wymiary palety: 116 x 205 x 78,5 cm
• Waga palety (EU): 277 kg

Dane techniczne
• Zasilanie: 1050 W
• Ciśnienie pompki: 15 bar
• Napięcie: 230 V

Specyfikacja techniczna
• Materiał bojlera: Stal nierdzewna

Waga i wymiary
• Pojemność pojemnika na odpadki: 10 porcji
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 235 x 330 

x 305 mm
• Waga: 6,8 kg

Zbiornik wody
• Pojemność zbiorniczka wody: 0,9 l
•

Dane techniczne
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