
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9577/01
Smaka autentisk italiensk espresso hemma
Med Saeco Lavazza A Modo Mio
Trendig design för en snygg och kompakt maskin. Lavazza A Modo Mio Premium, som är 

skapad i samarbete med Lavazza, är framtagen med toppmodern teknik. Du kan göra fyllig 
och krämig espresso samt perfekt latte och cappuccino

Autentisk italiensk espresso
• Lavazza A Modo Mio-kapslar
• Förstklassig teknik som utvecklats av Saeco för A Modo Mio
• 15 bars pump

Lättanvänd
• Minne för normal/lång espresso
• Automatisk kapselutmatning
• Ångrör för enkel mjölkskumning
• Funktion för varmt vatten
• Droppstopp efter varje användning
• Justerbart koppstöd
• Löstagbar vattentank

Familjevänlig
• Energieffektiv



 Minne för normal/lång espresso
Med knapparna för fördoserat kaffe kan du 
programmera mängden kaffe du vill ha i koppen

Energieffektiv
Den här funktionen håller strömförbrukningen på ett 
minimum. Mindre än 1 watt i timmen förbrukas i 
standbyläge, som aktiveras automatiskt efter en 
timme, vilket sparar resurser och pengar

Justerbart koppstöd
Med den justerbara koppstödet kan du ställa in 
brickan så att du kan njuta av espresson i 
favoritkoppen.

Funktion för varmt vatten
Du kan hälla varmvatten för att göra te, varm 
choklad, Americano och andra varma drycker genom 
att vrida på knappen

Löstagbar vattentank
Vattentanken kan enkelt fyllas på under kranen

15 bars pump

Det höga trycket garanterar att det malna kaffets 
fullständiga arom alltid tas tillvara

Förstklassig teknik för AMM
Saeco, med sin långa erfarenhet och sin passion för 
kaffe, har utvecklat en innovativ extraktionsprocess 
som alltid garanterar rätt temperatur, tryck och 
kaffeextraktion och ger en espresson som alltid är 
krämig och fyllig

Lavazza A Modo Mio-kapslar

Lavazza A Modo Mio-kapslarna innehåller ett urval av 
unika kaffeblandningar. De är vakuumförslutna och 
bibehåller kaffets kvalitet och smak perfekt. 
Kapslarna finns med olika blandningar som passar alla 
smaker, och de har Lavazzas kvalitets- och 
äkthetsgaranti

Automatisk kapselutmatning
Efter varje bryggning matas kapslarna ut och hamnar 
i en behållare inne i kaffemaskinen. Du kan sedan 
kasta dem utan problem

Droppstopp (Lavazza)
Inget kaffe som droppar och inget spill när 
bryggningen har stoppats

Ångrör för mjölkskumning

Ångrörsenheten distribuerar ångan mycket jämnt i 
mjölken, vilket förbättrar skumningen och ger 
perfekta cappuccino och latte
Specifikationer
RI9577/01

Lättanvänd
• Normalt/långt minne
• Användning: Alternativ för normal/lång espresso, 

Automatisk kapselutmatning, Justerbart koppstöd, 
Varmvattenfunktion för te, Löstagbar vattentank

Design
• Färg: Silver/Antracit
• Material och finish: ABS

Funktioner
• Kompatibel med Brita-filter
• Varmt vatten / ångmunstycke
• Gränssnitt: Direktknappar
• Ångrör: Rostfritt stål
• Löstagbar vattentank

Tekniska data
• Effekt: 1050 W
• Pumptryck: 15 bar
• Volt: 230 V

Tekniska specifikationer
• Material kokare: Rostfritt stål (inox)

Vattentank
• Vattentankskapacitet: 0,9 l

Vikt och mått
• Sumplådans kapacitet: 10 portioner
• Produktmått (L x D x H): 235 x 330 x 305 mm
• Vikt: 6,8 kg
•
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