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Combina com qualquer cozinha
A máquina de café expresso automática mais compacta da Saeco

Com esse novo modelo compacto, você poderá preparar um legítimo café expresso 

italiano em sua própria cozinha.

Prepare você mesmo seu café
• Moedores ajustáveis em cerâmica
• Sistema de grão para xícara

Fácil de usar
• Acesso frontal para facilitar o enchimento e o esvaziamento
• Sistema de preparo duplo
• Conjunto de preparo do café removível

Combina com qualquer cozinha
• A mais compacta cafeteira expresso automática



 Moedores ajustáveis em cerâmica

Moedores de cerâmica que preparam o café na hora, 
sempre conservando o aroma e a temperatura ideal.

Sistema de grão para xícara

Esse sistema mói os grãos de café na hora e os 
processa diretamente na xícara.

Design compacto
Com design compacto, a cafeteira expresso é ideal 
para qualquer cozinha.

Sistema de preparo duplo
Com esse sistema, você pode preparar dois 
expressos ao mesmo tempo.

Fácil acesso frontal
Todos os elementos da cafeteira que você precisa 
ter acesso diariamente (água, grãos de café, 
recipiente, bandeja de pingos e conjunto removível 
de preparo) são totalmente independentes e 
acessíveis, independentemente da localização.

Conjunto de preparo do café removível

É necessário limpar frequentemente o conjunto de 
preparo, que fica localizado na parte central de todas 
as cafeeiras automáticas. Com a Saeco, retirar, 
enxaguar e recolocar as peças nunca foi tão fácil!
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Expresso delicioso
• Tecnologia Expresso: Sistema de adaptação Saeco, 

Sistema de aroma: pré-infusão

Diversas bebidas
• Variações de leite: Pannarello: espuma de leite

Fácil de usar
• Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue 

automático do café
• Utilização: Conjunto de preparo do café removível, 

Reservatório de água removível

Dados técnicos
• Depósito de água quente: Aço inoxidável
• Freqüência: 50 Hz
• Alimentação: 1.300 W
• Voltagem: 230 V
• Pressão da bomba: 15 bar

Peso e dimensões
• Capacidade de grãos de café: 180 g
• Capacidade do depósito de resíduos: 8 quantidade
• Capacidade do reservatório de água: 1 l
•

Especificações
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