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asser i alle køkkener
ecos mest kompakte automatiske espressomaskine
d denne kompakte grundmodel er det muligt at nyde en italiensk espresso i ethvert 

kken.

Mal dine yndlingskaffebønner
• Bønne-til-kop-system
• Justerbare keramiske møller

Passer i alle køkkener
• Kompakt og fuldautomatisk espressomaskine

Nem at anvende
• Adgang på forsiden for nem opfyldning og tømning
• Aftagelig bryggeenhed
• Dobbelt skud



 Bønne-til-kop-system

Det betyder, at hele kaffebønner er friskmalede og 
bruges med det samme til samtlige kopper.

Dobbelt skud
Med et dobbelt skud er det nemt at servere 2 
espressoer ad gangen.

Justerbare keramiske møller

Hele bønner friskmales med keramiske kværne til 
hver kop, så bønnerne altid bevarer deres fulde 
aroma, og kaffen aldrig bliver for varm.

Kompakt design
Med dette kompakte design passer den 
fuldautomatiske espressomaskine ind i ethvert 
køkken.

Nem adgang på forsiden
Alle de dele af maskinen, som du har behov for at 
have adgang til under den daglige brug (vand, 
kaffebønner, kaffebeholder, drypbakke, aftagelig 
bryggeenhed), er fuldstændigt uafhængige og kan 
enten nås fra forsiden eller toppen.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden er hjertet i enhver fuldautomatisk 
kaffemaskine, og den bør altid holdes ren. Denne 
opgave bliver ikke nemmere end med Saeco: Tages 
ud, skylles og sættes på plads igen - sådan.
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Perfect Espresso
• Espressoteknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forbrygning

Multidrik
• Mælkevariationer: Pannarello: mælkeskumning

Nem at anvende
• Rengøring og vedligeholdelse: Automatisk 

gennemskylning af kaffekredsløb
• Anvendelse: Aftagelig bryggeenhed, Aftagelig 

vandtank

Tekniske data
• Vandkoger: Rustfrit stål
• Frekvens: 50 Hz
• Strøm: 1300 W
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Kapacitet: Kaffebønner: 180 g
• Kapacitet: Affaldsbeholder: 8 servings
• Kapacitet: Vandtank: 1 l
•
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