
 

 

Saeco Talea
Automatische 
espressomachine

• Giro
• Plus
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Genieten van koffie in alle elegantie
Geniet van uw espresso
Standaard Talea-serie
Instelbaar 'bean to cup' proces
• Pas de hoeveelheid en sterkte aan
• Gepatenteerde instelbare crèmelaag en textuur

Gebruiksvriendelijk
• Pannarello voor het opschuimen van melk zoals u dat wilt
• Instelbare lekbak
• Kophouder
• Ergonomisch in dagelijks gebruik

Eenvoudig schoon te maken en te onderhouden
• Automatische reiniging en ontkalking
• Afneembaar zetsysteem



 Koffie naar eigen voorkeur

Met de Philips Saeco-espressomachine kunt u 
zelf kiezen hoeveel koffie u wilt en hoeveel 
gemalen koffie u gebruikt

SBS (Saeco Brewing System)

Alleen met de Philips Saeco automatische 
espressomachine kunt u de intensiteit van uw 
espresso zelf bepalen doordat u het 
crèmelaagje en de textuur kunt reguleren 
terwijl de espresso wordt gezet. Door aan de 
knop te draaien, kiest u precies het gewenste 
crèmelaagje. Een kleine knop voor een groot 
verschil.

Kophouder

Met deze praktische functie kunt u uw 
espressokopjes en -glazen boven op de 

espressomachine bewaren, zodat u ze altijd 
binnen handbereik hebt, overzichtelijk 
bewaard en zonder ruimte in beslag te nemen.

Bekerlift

Handmatig instelbare lekbak zodat elk formaat 
kopje of beker onder de koffiehouder past.

Pannarello

Met de pannarello kunt u uw melk opschuimen 
zoals u dat lekker vindt. U hoeft enkel de 
pannarello in de melk te dompelen terwijl u 
langzaam roert. Ga net zo lang door tot u de 
melk schuimig genoeg vindt.

Ergonomie

Saeco betekent gebruiksgemak: of u nu bonen 
of water wilt bijvullen of de afvalbak of de 

lekbak wilt legen, alle onderdelen zijn direct 
toegankelijk.

Automatische reiniging en ontkalking

Eenvoudig te gebruiken betekent ook 
eenvoudig onderhoud: dankzij het 
automatische reinigings- en 
ontkalkingsprogramma bent u er zeker van dat 
u nog heel lang van uw automatische 
espressomachine zult kunnen genieten.

Afneembaar zetsysteem

Het zetsysteem is het kloppende hart van 
iedere volautomatische koffiemachine en moet 
daarom altijd schoon worden gehouden. Dat 
klusje is uiterst eenvoudig met een Saeco: 
verwijderen, schoonspoelen en terugplaatsen - 
klaar.
Kenmerken
Automatische espressomachine
Giro Plus
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Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, 

Aromasysteem: pre-brewing, SBS: aanpasbare 
crème, Kopjeswarmer

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1400 W
• Voltage: 230 V
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Koffiebooncapaciteit: 250 gr
• Capaciteit afvalbak: 14 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1,7 l

Gebruiksvriendelijk
• Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling 

van koffiedoorloopsysteem, Automatische 
spoeling van melkdoorloopsysteem, 
Ontkalkingscyclus

• Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor 
gemalen koffie, Ruimte voor koffiekoppen, Aan de 
voorzijde toegang tot alle functies, Direct stoom (2 
boilers), Afneembaar zetsysteem, Verwijderbaar 
waterreservoir

Energiezuinig
• Energiezuinig: Energiezuinige modus

Meerdere dranken
• Melkvariaties: Aanpasbare opschuiming, 

Ingebouwde melkfunctie, Selectiefunctie voor de 
hoeveelheid melk, Verwijderbare melkbeker

•

Specificaties
Automatische espressomachine
Giro Plus

RI9822/01

http://www.philips.com

