
 

 

Saeco Odea

RI9755/21
Espresso i en trendig och 
funktionell design

Odea-standardbryggare

Mal dina favoritkaffebönor
• Justerbara kvarnar i keramik
• Böna-till-kopp-system
• Justera kaffelängd och styrka

Lättanvänd
• Pannarello så att du kan skumma mjölken som du vill ha den
• Justerbar droppbricka
• Kopphållare
• Ergonomi för daglig användning

Lätt att rengöra och underhålla
• Löstagbar bryggrupp
• Avkalkningsmedel, varning



 Anpassa kaffet

Med Saeco kan du välja önskad kaffelängd och 
mängden malet kaffe

Justerbara kvarnar i keramik

Hela bönor mals för varje kopp av en keramisk 
kvarn, vilket gör att hela aromen bibehålls och 
att kaffet aldrig överhettas.

Böna-till-kopp-system

Det betyder att hela kaffebönor alltid färskmals 
för varje kopp kaffe.

Kopphållare

Med den här praktiska funktionen kan du 
förvara dina koppar och glas på maskinen – på 
så sätt är de alltid inom räckhåll och förvaras 
smidigt utan att ta upp utrymme.

Kopplift

Justera droppbrickan manuellt så att den 
passar alla koppstorlekar under 
kaffeuttappningsröret

Ergonomi

Saeco är synonymt med bekvämlighet: oavsett 
om du ska fylla på bönor eller vatten, tömma 
kaffesumplådan eller droppbrickan är det 
enkelt att komma åt alla delar.

Ångrör

Med pannarellon kan du skumma mjölken 
exakt enligt dina önskemål. Doppa bara 
pannarellon i mjölken och rör den långsamt i 
en roterande rörelse. Skumma mjölken så 
länge du vill, enligt hur mycket mjölkskum du 
önskar.

Löstagbar bryggrupp

Bryggruppen är hjärtat i varje helautomatisk 
kaffebryggare och bör alltid hållas ren. Den 
uppgiften är så bekväm den kan bli med en 
Saeco: ta bort, skölj och sätt tillbaka – klart.

Avkalkningsmedel, varning

Varnar slutanvändaren om att maskinen 
behöver kalkas av
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Perfekt espresso
• Espressoteknik: Saeco-anpassningssystem, 

Aromsystem: förbryggning

Tekniska data
• Kokare: Rostfritt stål
• Frekvens: 50 Hz
• Effekt: 1 400 W

• Spänning: 230 V
• Pumptryck: 15 bar

Vikt och mått
• Kaffebönkapacitet: 180 gr
• Sumplådans kapacitet: 14 portioner
• Vattentankskapacitet: 1,5 l
•
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