
 

 

Saeco Talea
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Czarny
• Ring Plus
• Eclipse, czarny
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Czas na przyjemność luksusowej kawy
Ciesz się ekspresem dostosowanym do Twoich potrzeb
Ekspresy Saeco Eclipse Edition łączą w sobie najwyższą energooszczędność oraz 

funkcjonalność i styl.

Kontrola nad procesem parzenia – od ziaren do filiżanki kawy
• Regulowana długość parzenia, intensywność, temperatura i moc kawy
• Opatentowana, regulowana struktura piany oraz kawy espresso

Łatwa obsługa
• Automatycznie podnoszona tacka ociekowa — maksymalna wygoda
• Podgrzewacz do filiżanek
• Ergonomiczna obsługa na co dzień
• Klasyczny spieniacz do mleka daje kremową piankę
• Pierścień wyboru ustawień

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania kamienia
• System parzenia zdejmowany jednym kliknięciem



 Automatyczne czyszczenie i usuwanie 
kamienia

Firma Saeco zaprojektowała ten ekspres w taki 
sposób, aby obieg kawy był automatycznie 
czyszczony po włączeniu lub wyłączeniu 
urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży 
smak każdej filiżanki kawy. Regularne usuwanie 
kamienia wydłuża żywotność ekspresu do 
kawy. Urządzenie nie tylko sygnalizuje 
konieczność usunięcia kamienia — proces 
rozpoczyna się automatycznie, a na ekranie 
wyświetlane są proste komunikaty, gdy 
wymagana jest interwencja użytkownika. 
Usuwanie kamienia nigdy nie było tak proste!

Podgrzewacz do filiżanek

Dzięki tej funkcji możesz nie tylko 
przechowywać filiżanki i szklanki do espresso 
na ekspresie do kawy. Są one także wstępnie 
ogrzewane, co sprawia, że możesz jeszcze 
lepiej poczuć aromat i cieszyć się trwałą pianką.

System zdejmowany jednym kliknięciem

System parzenia — wynalazek Saeco — jest 
sercem naszych urządzeń zapewniającym, że 
urządzenie zrobi wszystko samo. Dzięki 
łatwemu dostępowi można go bez problemu 
zdjąć do czyszczenia jednym kliknięciem.

Automatycznie podnoszona tacka 
ociekowa

Dzięki opatentowanej, automatycznie 
podnoszonej tacce ociekowej do ekspresu 
Gaggia będą pasować filiżanki we wszystkich 
rozmiarach.

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.

Klasyczny spieniacz do mleka

Wyzwól w sobie baristę, przygotowując 
pyszne napoje mleczne w tradycyjny sposób 
gwarantujący piękną piankę.

Dostosowywanie kawy

Ekspres Saeco umożliwia łatwy wybór 
odpowiedniej długości parzenia, 
intensywności, temperatury i mocy kawy. 
Twoje ustawienia są zapamiętywane, dzięki 
czemu wystarczy dotknięcie przycisku, by 
można było cieszyć się ulubioną kawą.
Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
Czarny Ring Plus, Eclipse, czarny
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Idealne espresso
• Technologia Espresso: System przystosowawczy 

Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne 
zaparzanie, System SBS: regulacja pianki, 
Podgrzewacz do filiżanek

Dane techniczne
• Bojler: Stal szlachetna
• Częstotliwość: 50 Hz

• Moc: 1400 W
• Napięcie: 230 V
• Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Pojemność pojemnika na odpadki: 14 porcji
• Pojemność zbiorniczka wody: 1,7 l
•
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