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ast in elke keuken
e meest compacte automatische espressomachine van Saeco
t compacte instapmodel verzekert in elke keuken het genot van een Italiaanse espresso.

Maal uw favoriete koffiebonen
• 'Bean to cup'-proces
• Instelbare keramische molens

Past in elke keuken
• Compact, volledig automatisch espressoapparaat

Eenvoudig te gebruiken
• Toegang aan de voorkant voor eenvoudig vullen of leegmaken
• Verwijderbaar zetsysteem
• Dubbel shot



 'Bean to cup'-proces

Dit betekent dat voor elk kopje koffie direct voordat 
de koffie wordt gezet de bonen vers worden 
gemalen.

Dubbel shot
Met het dubbele shot kunt u eenvoudig twee 
espresso's tegelijk zetten.

Instelbare keramische molens

Voor elke kop koffie worden de hele bonen vers 
gemalen met keramische molens, waardoor de 
bonen hun volle aroma behouden en de koffie nooit 
te heet is.

Compact ontwerp
Dankzij het compacte ontwerp past dit volledig 
automatische espressoapparaat in elke keuken.

Eenvoudige toegang aan de voorkant
Alle onderdelen waar u gemakkelijk bij moet kunnen 
om elke dag heerlijke koffie te kunnen zetten (water, 
containers voor hele en gemalen koffiebonen, 
lekbak, afneembaar zetsysteem) zijn autonoom en 
eenvoudig vanaf de voorkant of bovenkant te 
bereiken.

Verwijderbaar zetsysteem

Het zetsysteem is het kloppende hart van iedere 
automatische koffiemachine en moet daarom altijd 
schoon worden gehouden. Dat klusje is uiterst 
eenvoudig met een Saeco: verwijderen, 
schoonspoelen en terugplaatsen - klaar.
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Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, 

Aromasysteem: pre-brewing

Meerdere dranken
• Melkvariaties: Pannarello: melk opschuimen

Eenvoudig te gebruiken
• Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling 

van koffiedoorloopsysteem
• Gebruik: Verwijderbaar zetsysteem, Verwijderbaar 

waterreservoir

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1300 W
• Voltage: 230 V
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Koffiebooncapaciteit: 180 gr
• Capaciteit afvalbak: 8 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1 l
•

Specificaties
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