
 

 

Saeco Talea
Automatisch 
espressoapparaat

• Zwart
• Ring Plus
• Eclipse, zwart
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Genieten van koffie in alle elegantie
Espresso zoals ú die graag drinkt
De Saeco Eclipse Edition combineert energiezuinigheid met gebruiksgemak en stijl.
Instelbaar 'bean to cup' proces
• Pas hoeveelheid, intensiteit, temperatuur en sterkte aan
• Gepatenteerde instelbare crèmelaag en textuur

Gebruiksvriendelijk
• Automatisch verstelbare lekbak voor ultiem gemak
• Kopjeswarmer
• Ergonomisch in dagelijks gebruik
• Klassieke melkopschuimer voor romig schuim
• Tip Ring-interface

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
• In één klik afneembare zetgroep



 Automatisch reinigen en ontkalken

Het koffiedoorloopsysteem van deze 
espressomachine wordt automatisch met 
water gereinigd wanneer u de machine in- of 
uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van 
verse koffie met een heerlijke smaak. 
Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur 
van uw espressomachine. Deze machine geeft 
niet alleen een signaal wanneer de machine 
moet worden ontkalkt, maar het automatische 
ontkalkingsproces start op uw machine en 
helpt u met duidelijke berichten op het scherm 
bij de verschillende stappen. Ontkalken was 
nog nooit zo eenvoudig!

Kopjeswarmer

Met deze functie kunt u niet alleen uw 
espressokopjes en glazen direct op de 
espressomachine bewaren, maar worden ze 
ook nog eens voorverwarmd, zodat het aroma 
nog beter tot zijn recht komt en u lang kunt 
genieten van het crèmelaagje.

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.

Automatisch verstelbare lekbak

Met de gepatenteerde automatisch verstelbare 
lekbak van Gaggia passen alle kopjes onder uw 
espressomachine.

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.

Klassieke melkopschuimer

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

Koffie naar eigen voorkeur

Met een Saeco kunt u eenvoudig de 
hoeveelheid, intensiteit, temperatuur en 
sterkte van uw koffie aanpassen aan uw 
persoonlijke smaak. U kunt uw persoonlijke 
instellingen opslaan zodat u met een druk op 
de knop altijd direct van uw favoriete koffie 
kunt genieten.
Kenmerken
Automatisch espressoapparaat
Zwart Ring Plus, Eclipse, zwart
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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
•

Specificaties
Automatisch espressoapparaat
Zwart Ring Plus, Eclipse, zwart
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