
 

 

Saeco Odea
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Klasyczny spieniacz do mleka
• Czarny

RI9755/11
Ekspres do kawy o modnej i funkcjonalnej konstrukcji

Standardowa linia Odea
Standardowa linia Odea
Prawdziwa włoska kawa o doskonałym smaku
• Klasyczny spieniacz do mleka daje kremową piankę
• Szybki podgrzewacz
• Metalowy młynek gwarantuje doskonałe mielenie

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami
• Funkcja pamięci na intuicyjnym interfejsie cyfrowym
• Regulowany młynek pozwala na eksperymentowanie z intensywnością smaku kawy

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Automatyczne czyszczenie obiegu kawy
• System parzenia zdejmowany jednym kliknięciem



 Automatyczne czyszczenie obiegu kawy

Ta funkcja daje Ci pewność, że każda filiżanka 
kawy jest tak świeża, jak to tylko możliwe: 
przed przejściem w tryb gotowości i 
przełączaniem się z niego urządzenie 
automatycznie czyści obieg kawy.

Szybki podgrzewacz

Nasza technologia podgrzewania jest 
niezwykle szybka, co umożliwia 
natychmiastowe parzenie każdej filiżanki kawy.

Klasyczny spieniacz do mleka

Wyzwól w sobie baristę, przygotowując 
pyszne napoje mleczne w tradycyjny sposób 
gwarantujący piękną piankę.

Metalowy młynek

Metalowy młynek zawsze gwarantuje dokładne 
mielenie.

Funkcja pamięci

Zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy 
zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi 

preferencjami, dzięki funkcji pamięci, która 
umożliwia ustawienie odpowiedniej długości i 
mocy. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby cieszyć 
się doskonałym napojem w ulubionej filiżance.

Regulowany młynek

5 opcji mielenia, od najdrobniejszego do 
prawdziwego espresso po najgrubsze do 
łagodniejszej kawy.

System zdejmowany jednym kliknięciem

System parzenia — wynalazek Saeco — jest 
sercem naszych urządzeń zapewniającym, że 
urządzenie zrobi wszystko samo. Dzięki 
łatwemu dostępowi można go bez problemu 
zdjąć do czyszczenia jednym kliknięciem.
Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
Klasyczny spieniacz do mleka Czarny
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Idealne espresso
• Technologia Espresso: System przystosowawczy 

Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne 
zaparzanie

Dane techniczne
• Bojler: Stal szlachetna
• Częstotliwość: 50 Hz

• Moc: 1400 W
• Napięcie: 230 V
• Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 180 g
• Pojemność pojemnika na odpadki: 14 porcji
• Pojemność zbiorniczka wody: 1,5 l
•

Dane techniczne
Automatyczny ekspres do kawy
Klasyczny spieniacz do mleka Czarny
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