
 

 

Saeco Odea

RI9755
En ren smagsoplevelse 

i elegant stil
Saeco Eclipse Edition

Mal dine yndlingskaffebønner
• Justerbare keramiske møller
• Bønne-til-kop-system
• Juster vandmængde og styrke for kaffen

Nem at anvende
• Pannarello, så du kan skumme mælk, som du vil
• Justerbar drypbakke
• Kopholder
• Ergonomisk i den daglige betjening

Nem at rengøre og vedligeholde
• Aftagelig bryggeenhed
• Advarsel om afkalkning



 Tilpas din kaffe
Med Saeco kan du vælge din foretrukne mængde 
vand og bønner

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.

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

Kopholder

Med denne praktiske funktion kan du opbevare dine 
kopper og glas direkte på maskinen - altid inden for 
rækkevidde og opbevaret praktisk uden at optage 
plads.

Kopløft
Manuel, justerbar drypbakke, der passer til alle 
kopstørrelser, under kaffedispenseren

Ergonomi
Saeco er synonymt med komfort: Genopfyldning af 
bønner eller vand, tømning af kaffeaffaldsbeholderen 
eller drypbakken, direkte adgang til alle rum.

Pannarello

Med pannarello kan du skumme mælken, præcis som 
du foretrækker den. Du skal blot dyppe pannarello i 
mælken, mens du langsomt rører rundt. Skum 
mælken, så længe du vil for at få mere eller mindre 
skum.

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.

Advarsel om afkalkning
Dedikeret indikator, der giver brugeren besked, når 
maskinen har behov for afkalkning
RI9755/11

Specifikationer
Perfect Espresso
• Espressoteknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forbrygning

Tekniske data
• Vandkoger: Rustfrit stål
• Frekvens: 50 Hz
• Strøm: 1400 W
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Kapacitet: Kaffebønner: 180 g
• Kapacitet: Affaldsbeholder: 14 servings
• Kapacitet: Vandtank: 1,5 l
•
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