
 

 

„Saeco“ Odea
Automatinis espreso 
aparatas

• Automatinis pieno putų plakiklis
• Sidabras

RI9757/01
Espreso madingame ir funkcionaliame dizaine

Standartinė „Odea“ linija
Standartinė „Odea“ linija
Autentiškos itališkos kavos tobulumas
• Klasikinis pieno putų plakiklis suplaks tvirtą putą
• Greitai kaistantis virintuvas
• Metaliniai malūnėliai – tobulas kavos pupelių malimas

Ruoškite jums patinkančius gėrimus
• Atminties funkcija – paprasta ekrano sąsaja
• Reguliuojamu malūnėliu galite pakoreguoti kavos sodrumą

Paprasta valyti ir prižiūrėti
• Automatinis kavos virimo sistemos valymas
• Vienu spustelėjimu išimami virimo elementai



 Automatinis kavos virimo sistemos 
valymas

Su šia funkcija visad būsite tikri, kad kiekvienas 
kavos puodelis yra pats šviežiausias. Prieš ar po 
budėjimo režimo aparatas automatiškai išvalo 
savo kavos virimo sistemą.

Greitai kaistantis virintuvas

Naudojant šią technologiją virintuvas kaista itin 
greitai, todėl galėsite ruošti vieną kavos puodelį 
po kito.

Klasikinis pieno putų plakiklis

Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite 
puikų gėrimą su pienu tradiciniu būdu ir 
sukurkite nuostabią putą.

Metaliniai malūnėliai

Mūsų metaliniai malūnėliai visada 
nepriekaištingai sumala kavos pupeles.

Atminties funkcija

Atminties funkcija leidžia reguliuoti gaminimo 
trukmę ir gėrimo stiprumą, todėl jums 

visuomet bus pateiktas nepriekaištingos 
šviežios kavos puodelis taip, kaip norite jūs. 
Jums reikia tik paspausti mygtuką, kad 
galėtumėte mėgautis aukščiausios kokybės 
gėrimu mėgstamame puodelyje.

Reguliuojamas malūnėlis

5 malimo reguliavimo nuostatos: nuo 
smulkiausio malimo tirščiausiai espreso kavai 
iki rupiausio malimo švelnesnei kavai.

Vienu spustelėjimu išimami elementai

Virimo elementas – „Saeco“ išradimas – yra 
mūsų kavos virimo aparatų širdis, kuri 
užtikrina, kad aparatas viską atliktų pats. Dėl 
itin lengvos prieigos galite lengvai išimti virimo 
elementą vienu spustelėjimu ir jį išvalyti.
Ypatybės
Automatinis espreso aparatas
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Tobula espreso
• Espreso technologija: „Saeco“ sistema, Aromato 

sistema: išankstinis užvirimas

Techniniai duomenys
• Virintuvas: Nerūdijantis plienas
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimas: 1400 W

• Įtampa: 230 V
• Siurblio slėgis: 15 barų

Svoris ir matmenys
• Kavos pupelių talpa: 180 gr
• Atliekų dėžutės talpa: 14 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,5 l
•

Specifikacijos
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