
 

 

Saeco Odea
Automatisch 
espressoapparaat

• Automatische melkopschuimer
• Zilver

RI9757/01
Espressomachine met een trendy en functioneel ontwerp

Standaard Odea-serie
Standaard Odea-serie
De perfecte authentieke Italiaanse koffie
• Klassieke melkopschuimer voor romig schuim
• Snel opwarmende boiler
• Metalen molens voor perfect maalresultaat

Bereid dranken naar uw smaak
• Geheugenfunctie dankzij een intuïtieve displayinterface
• Instelbare molen om te variëren met de koffiesterkte

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Automatische reiniging van koffiedoorloopsysteem
• In één klik afneembare zetgroep



 Automatische reiniging van 
koffiedoorloopsysteem

Deze functie zorgt ervoor dat elke kop koffie 
zo vers mogelijk is: voordat het apparaat de 
stand-bymodus in- of uitschakelt, reinigt de 
machine automatisch het 
koffiedoorloopsysteem.

Snel opwarmende boiler

Onze boiler warmt supersnel op, waardoor de 
ene na de andere kop koffie direct kan worden 
gezet.

Klassieke melkopschuimer

Laat de barista in u los en maak heerlijke 
melkspecialiteiten op de traditionele manier, 
met gegarandeerd prachtig schuim.

Metalen molens

Onze metalen molens zorgen voor een 
onberispelijk maalresultaat.

Geheugenfunctie

Dankzij onze geheugenfunctie met instelbare 
hoeveelheid en sterkte krijgt u altijd een 

perfecte kop koffie die speciaal volgens uw 
persoonlijke voorkeur voor u is gezet. U hoeft 
alleen maar op een knop te drukken om van 
een uitmuntende drank in uw favoriete kopje 
te kunnen genieten.

Instelbare molen

5 instelbare maalvoorkeuren, van de fijnste 
instelling voor een volle espresso tot de 
grofste voor een lichtere koffie.

In één klik afneembare groep

De zetgroep – een Saeco-uitvinding- vormt het 
hart van onze machines en zorgt ervoor dat de 
machine alles zelf kan maken. U kunt er 
gemakkelijk bij en verwijdert het met slechts 
één klik zodat u het moeiteloos regelmatig 
kunt schoonmaken.
Kenmerken
Automatisch espressoapparaat
Automatische melkopschuimer Zilver
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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
Automatisch espressoapparaat
Automatische melkopschuimer Zilver
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