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Sopii kaikkiin keittiöihin

Saecon kompaktein automaattinen espressokeitin
Tämän kompaktin perusmallin ansiosta kaikissa keittiöissä voidaan nauttia italialaisesta 
espressosta.

Täydellinen espresso
• Esikeitinjärjestelmä
• Saeco Adapting System
• Keraamiset kahvimyllyt

Helppokäyttöinen
• Helppo täyttää ja tyhjentää edestä
• Irrotettava suodatinyksikkö
• Pannarello

Sopii kaikkiin keittiöihin
• Kompakti täysautomaattinen espressokeitin



 Helppo käyttää edestä
Kaikki laitteen osat, joita tarvitset päivittäiseen 
käyttöön (vesi-, kahvipapu- ja kahvijauhesäiliö, 
tipparitilä, irrotettava suodatinyksikkö) ovat 
riippumattomia toisistaan ja käytettävissä sekä ylä- 
että etupuolelta.

Irrotettava suodatinyksikkö
Suodatinyksikkö on jokaisen täysautomaattisen 
kahvinkeittimen sydän, ja se on pidettävä aina 
puhtaana. Saeco-laitteessa tämä käy todella helposti: 
irrota, huuhtele ja aseta paikalleen – valmis.

Keraamiset kahvimyllyt
Nämä laadukkaat kahvimyllyt peittoavat kilpailijoiden 
teräksiset kahvimyllyt monella tasolla: saat aina 
täydellisen italialaisen maun, koska jauhamistulos on 
tasaisen tarkka ilman ylikuumenemista. Lisäksi 
kahvimyllyt ovat erittäin kestäviä ja toimivat erittäin 
hiljaisesti.

Esikeitinjärjestelmä
Esikeitin lisää makunautintoa. Saecon 
esikeitintekniikalla kahvijauhe kostutetaan ennen itse 
keittämistä, mikä edistää aromin kehittymistä.

Saeco Adapting System
Sopii kaikille kahvipavuille. Syntia käsittelee kaiken 
tyyppiset kahvipavut täydellisesti Saeco-tekniikan 
avulla. Se jauhaa automaattisesti oikean määrän 
kahvipapuja. Saat unohtumattoman kahvielämyksen 
kaikista kahvipavuista.

Pannarello
Pannarello on ulkoinen höyryputki. Höyryn avulla 
voit vaahdottaa maidon herkullista cappuccinoa 
varten

Kompakti muotoilu
Tämä kompakti, täysautomaattinen espressokeitin 
sopii joka keittiöön.
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Täydellinen espresso
• Espressotekniikka: Aromijärjestelmä: esikeitin

Useita juomia
• Maitotyypit: Pannarello: maidon vaahdotus

Helppokäyttöinen
• Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin 

huuhtelu, Kalkinpoisto-ohjelma
• Käyttö: Irrotettava suodatinyksikkö, Irrotettava 

vesisäiliö

Tekniset tiedot
• Boileri: Ruostumatonta terästä
• Taajuus: 50 Hz
• Virta: 1300 W
• Jännite: 230 V
• Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 170 g
• Jätesäiliön kapasiteetti: 8 annosta
• Vesisäiliön tilavuus: 1 l
•
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