
 

 

Saeco Talea
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Giro
• Plus

RI9822/01
Czas na przyjemność luksusowej kawy
Ciesz się smakiem espresso
Standardowa linia Talea
Kontrola nad procesem parzenia – od ziaren do filiżanki kawy
• Regulowana długość parzenia i moc kawy
• Opatentowana, regulowana struktura piany oraz kawy espresso

Łatwa obsługa
• Pannarello dla uzyskania idealnej pianki
• Regulowana tacka ociekowa
• Uchwyt na filiżanki
• Ergonomiczna obsługa na co dzień

Prosty montaż i czyszczenie
• Automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia
• Zdejmowany system parzenia



 Kawa zgodna z Twoimi upodobaniami

Dzięki ekspresowi Saeco możesz wybrać 
dowolną długość parzenia i ilość mielonej kawy

System SBS (System parzenia Saeco)

Automatyczny ekspres do kawy Philips Saeco 
umożliwia wyjątkową regulację intensywności 
kawy espresso oraz zmianę struktury piany i 
kawy podczas nalewania. Wystarczy obrócić 
pokrętło, aby dostosować pianę dokładnie do 
własnych preferencji. Niewielkie pokrętło, 
które pozwala odczuć wielką różnicę.

Uchwyt na filiżanki

Ta praktyczna funkcja pozwala przechowywać 
filiżanki i szklanki na ekspresie – zawsze pod 
ręką, w wygodnym miejscu i bez zajmowania 
dodatkowej przestrzeni.

Podnoszenie filiżanek

Ręcznie regulowana tacka ociekowa pod 
dozownikiem pasuje do wszystkich rozmiarów 
filiżanek.

Pannarello

Dzięki pannarello możesz ubić mleko na piankę 
dokładnie tak, jak lubisz. Zanurz pannarello w 
mleku, jednocześnie powoli mieszając mleko 
poprzez wykonywanie ruchów obrotowych. 
Ubijaj mleko na piankę tak długo, jak chcesz, 
aby spienić je mniej lub bardziej.

Ergonomia

Saeco to synonim wygody. Dowodem na to 
jest łatwe uzupełnianie ziaren kawy oraz wody, 
opróżnianie pojemnika na odpadki czy tacki 
ociekowej — wszystkie te elementy są 
bezpośrednio dostępne.

Automatyczne czyszczenie i usuwanie 
kamienia

Łatwa obsługa to także łatwa konserwacja: 
dzięki cyklom automatycznego czyszczenia i 
usuwania kamienia masz gwarancję, że każdego 
dnia będziesz odczuwać maksymalne 
zadowolenie oraz że czas eksploatacji 
automatycznego ekspresu do kawy będzie 
naprawdę długi.

Zdejmowany system parzenia

System parzenia, który znajduje się w samym 
sercu każdego w pełni automatycznego 
ekspresu, powinien zawsze być czysty. 
Dopilnowanie tego w przypadku ekspresu 
Saeco jest niezwykle proste – wystarczy wyjąć, 
przepłukać i założyć z powrotem.
Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
Giro Plus
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