
 

 

Saeco Talea
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Eclipse, czarny

RI9829/11
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.

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami
• SBS: opatentowana, regulowana struktura piany oraz kawy espresso

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



 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.

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!

System SBS (System parzenia Saeco)

Ekspres 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.
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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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