
 

 

Lavazza-Saeco A 
Modo Mio

RI9577/01
Geniet thuis van authentieke Italiaanse espresso

Met de Lavazza-Saeco A Modo Mio
Een trendy design voor een stijlvolle en compacte machine. De Lavazza A Modo Mio Premium, 

geproduceerd in samenwerking met Lavazza, is gebaseerd op baanbrekende technologie. Vanaf 
nu kunt u volle en romige espresso's en perfecte lattes en cappuccino's maken

Authentieke Italiaanse espresso
• Lavazza A Modo Mio-capsules
• Superieure technologie ontwikkeld door Saeco voor A Modo Mio
• Pomp voor druk van 15 bar

Eenvoudig te gebruiken
• Espresso-instelling voor normaal / lang
• Capsule wordt automatisch uitgeworpen
• Pannarello voor het eenvoudig opschuimen van melk
• Heetwaterfunctie
• Druppelstop na elk gebruik
• Verstelbare bekerhouder
• Verwijderbaar waterreservoir

Voor het hele gezin
• Energiezuinig



 Espresso-instelling voor normaal / lang
Met de koffiedoseringsknoppen kunt u de 
hoeveelheid koffie u in uw kopje instellen

Energiezuinig
Deze functie zorgt voor een minimaal 
stroomverbruik. Het apparaat verbruikt zelfs minder 
dan 1 watt per uur in de stand-bymodus, die na een 
uur automatisch wordt ingeschakeld. Zo bespaart u 
geld en grondstoffen.

Verstelbare bekerhouder
Dankzij het verstelbare plateau kunt u altijd uw 
favoriete kopje gebruiken

Heetwaterfunctie
Met een draai aan de knop wordt er heet water 
geschonken voor thee, chocolademelk, caffè 
americano en andere hete drankjes

Verwijderbaar waterreservoir
Het waterreservoir kan eenvoudig onder de kraan 
worden gevuld

Pomp voor druk van 15 bar

De hoge druk zorgt ervoor dat het aroma van de 
koffiebonen altijd volledig in de koffie terechtkomt.

Superieure technologie voor AMM
Saeco heeft met zijn jarenlange ervaring op het 
gebied van koffie en passie hiervoor een innovatief 
extractie-proces ontwikkeld waardoor u altijd bent 
verzekerd van de juiste temperatuur, druk en 
extractie van de koffie voor een espresso die altijd 
romig en vol smaakt

Lavazza A Modo Mio-capsules

Lavazza A Modo Mio-capsules bevatten verschillende 
unieke koffiesmaken. Deze zijn vacuüm verpakt 
waardoor de kwaliteit en de smaken van de koffie 
perfect behouden blijven. De capsules worden in 
verschillende smaken geleverd, voor elk wat wils, 
met een gegarandeerde Lavazza-kwaliteit en -
authenticiteit

Capsule wordt automatisch 
uitgeworpen
Na elke keer koffie zetten worden de capsules in de 
interne container geworpen, zodat u ze later 
gemakkelijk en zonder knoeien kunt weggooien

Druppelstop (Lavazza)
Geen koffiedruppels en troep meer nadat het 
koffiezetten is gestopt

Pannarello voor het opschuimen van 
melk

Het Pannarello-apparaat verdeelt de stoom 
gelijkmatig door uw melk waardoor de 
melkopschuiming wordt verbeterd voor perfecte 
cappuccino's en lattes
Specificaties
RI9577/01

Eenvoudig te gebruiken
• Espresso-instelling voor normaal/lang
• Gebruik: Optie voor normale/grote espresso, 

Capsule wordt automatisch uitgeworpen, 
Verstelbare bekerhouder, Heetwaterfunctie voor 
thee, Verwijderbaar waterreservoir

Ontwerp
• Kleur: Zilvergrijs/antraciet
• Materialen en afwerking: ABS

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter
• Heetwater-/stoomtuit
• Interface: Direct-knoppen
• Pannarello: Roestvrij staal
• Verwijderbaar waterreservoir

Logistieke gegevens
• Aantal stuks in pallet: 40
• Palletformaat: 116 x 205 x 78,5 cm
• Gewicht pallet (EU): 277 kg

Technische gegevens
• Vermogen: 1050 W
• Pompdruk: 15 bar
• Voltage: 230 V

Technische specificaties
• Boilermateriaal: Inox

Waterreservoir
• Capaciteit waterreservoir: 0,9 l

Gewicht en afmetingen
• Capaciteit afvalbak: 10 porties
• Productafmetingen (l x b x h): 235 x 330 x 305 mm
• Gewicht: 6,8 kg
•
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