
 

 

Saeco Odea
Volautomatische 
espressomachine

• Giro
• Grijs

RI9754/01
Espressomachine met een trendy 
en functioneel ontwerp

Standaard Odea-serie

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
• Waarschuwing voor ontkalking
• Ergonomisch in dagelijks gebruik
• Kophouder

De perfecte authentieke Italiaanse koffie
• Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
• Iedere boon perfect gemalen met onze metalen molens

Bereid dranken naar uw smaak
• Instelbare lekbak
• Uw favoriete hoeveelheid koffie en sterkte opslaan



 Afneembare zetgroep

Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt 
het hart van onze machines en verzorgt het 
automatische proces. Het zetsysteem is 
(afhankelijk van het model), gemakkelijk 
toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan 
eenvoudig worden verwijderd voor reiniging 
onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Waarschuwing voor ontkalking

Speciaal lampje wijst de gebruiker erop dat de 
machine moet worden ontkalkt

Klassieke melkopschuimer

Deze Saeco-espressomachine beschikt over de 
klassieke melkopschuimer die barista's een 
"Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft 
stoom af en wordt in melk ondergedompeld 
om prachtig melkschuim te bereiden. Geef de 

barista in u de vrijheid en maak heerlijke 
melkspecialiteiten op de traditionele manier!

Bekerlift

Handmatig instelbare lekbak zodat elk formaat 
kopje of beker onder de koffiehouder past.

Elke dag ergonomisch

Saeco betekent gebruiksgemak: of u nu bonen 
of water wilt bijvullen of de afvalbak of de 
lekbak wilt legen, alle onderdelen van het 
volautomatische koffiezetapparaat zijn direct 
toegankelijk.

Metalen molens

Onze metalen molens staan garant voor een 
perfecte maling.

Kophouder

Met deze praktische functie kunt u uw 
espressokopjes en -glazen boven op de 
espressomachine bewaren, zodat u ze altijd 
binnen handbereik hebt, overzichtelijk 
bewaard en zonder ruimte in beslag te nemen.

Slaat uw hoeveelheid koffie en sterkte op

Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met 
instelbare hoeveelheid, sterkte en 
temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop 
koffie die speciaal volgens uw persoonlijke 
hoeveelheid en sterkte wordt gezet. Geniet 
van een uitstekende kop koffie in uw favoriete 
mok met slechts één druk op de knop.
Kenmerken
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Giro Grijs
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Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, 

Aromasysteem: pre-brewing

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1400 W

• Voltage: 230 V
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Koffiebooncapaciteit: 180 gr
• Capaciteit afvalbak: 14 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1,5 l
•

Specificaties
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