
 

 

Saeco Talea
Cafeteira espresso 
automática

• Prata

RI9822/43
Cafés de bom gosto com elegância à sua espera

Desfrute do seu expresso feito com grãos frescos
A cafeteira expresso automática Saeco Talea oferece muitas funcionalidades para 

diversas variações de café e expresso, incluindo um bico de saída de vapor para criar seu 
próprio leite vaporizado, igual a um Barista.

Perfeição do autêntico café expresso italiano
• Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador clássico de leite

Ajuste as bebidas ao seu paladar
• Intensificador de creme e café

Limpeza e manutenção fáceis
• Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
• O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza



 Vaporizador clássico de leite

A cafeteira espresso Saeco vem com o vaporizador 
clássico de leite, chamado de "Pannarello" pelos 
baristas. Ele libera vapor e deve ser mergulhado no 
leite para preparar uma deliciosa espuma. Solte o 
barista que vive em você preparando deliciosas 
especialidades com leite da maneira tradicional!

Conjunto de preparo do café removível

O conjunto de preparo do café, uma invenção da 
Saeco, é o coração de nossas cafeteiras espresso e 
garante a automação. Dependendo do modelo, esse 
conjunto é facilmente acessível da parte frontal ou 
lateral. Pode ser removido para limpeza facilmente, 
garantindo a máxima higiene do produto.

Limpeza e remoção de impurezas 
automáticas

A Saeco projetou essa cafeteira expresso para limpar 
o circuito de café automaticamente com água ao ser 
ligada ou desligada, o que faz com que você tenha 
sempre um sabor delicioso e fresco a cada xícara de 
café. A remoção regular de impurezas prolonga a 
vida da sua Cafeteira expresso. Essa máquina não 
apenas indica quando a remoção de impurezas é 
necessária, o processo de remoção de impurezas 
automatizado iniciará na máquina e você obtém as 
orientações com mensagens claras na tela caso 
precise intervir. Remover as impurezas nunca foi tão 
fácil!

Creme e café encorpado

Esta máquina Saeco vem com o nosso patenteado 
intensificador de creme e café. Este botão, 
convenientemente localizado no bocal da máquina, 
permite que você ajuste suavemente a pressão da 
bebida, alterando a cremosidade e a intensidade de 
seu café. Experimente e descubra seu sabor favorito.
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Especificações técnicas
• Material do depósito de água quente: Aço 

inoxidável (Inox)
• Lig/Desl: 1400 W
• Voltagem: 120 volt
• Frequência: 60 Hz
• Comprimento do cabo: 80 cm

Sustentabilidade
• Opção de modo de espera automático

Espresso perfeito
• Tecnologia Expresso: Sistema de adaptação Saeco, 

Sistema de aroma: pré-infusão, SBS: adaptador de 
consistência do creme, Aquecedor de xícaras

Diversas bebidas
• Variações de leite: Adaptador de consistência da 

espuma, Aplicação integrada automática de leite, 
Seletor de quantidade de leite, Recipiente para 
leite removível

Fácil de usar
• Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue 

automático do café, Circuito de enxágue 
automático do leite, Ciclo de remoção de 
impurezas

• Utilização: Recipiente ajustável para café, Dosador 
de grãos de café, Revestimento do porta-xícaras, 
Acesso frontal a todas as funções, Sistema de vapor 
instantâneo (2 depósitos de água quente), 
Conjunto de preparo do café removível, 
Reservatório de água removível

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (C x L x A): 320 x 415 x 

370 mm
• Peso do produto: 9,9 kg
• Capacidade de grãos de café: 250 g
• Capacidade do contêiner de resíduos: 

14 quantidade
• Capacidade do reservatório de água: 1,7 E
•
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