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tilfuld café-stemning
ennemført finish i rustfrit stål
d Saeco Syntia begynder nydelsen lige så snart, du pakker den ud. Takket være dens 

lrene design og overfladen i rustfrit stål vil den være en sand juvel i dit familiekøkken.

Perfekt espresso
• Forbrygningssystem
• Saeco-tilpasningssystem
• Keramiske kværne
• Teleskopisk kaffehældetud

Nem at anvende
• Adgang på forsiden for nem opfyldning og tømning
• Aftagelig bryggeenhed

familievenlig
• energieffektiv
• lyddæmpende system



 Nem adgang på forsiden
Alle de dele af maskinen, som du har behov for at 
have adgang til under den daglige brug (vand, 
kaffebønner, kaffebeholder, drypbakke, aftagelig 
bryggeenhed), er fuldstændigt uafhængige og kan 
enten nås fra forsiden eller toppen.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden er hjertet i enhver fuldautomatisk 
kaffemaskine, og den bør altid holdes ren. Denne 
opgave bliver ikke nemmere end med Saeco: Tages 
ud, skylles og sættes på plads igen - sådan.

Keramiske kværne
Disse højteknologiske kværne slår konkurrenternes 
stålkværne på mange niveauer: Du får altid den 
perfekte italienske smag takket være regelmæssig og 
præcis maling uden overophedning og med fantastisk 
holdbarhed. Samtidig er den utrolig støjsvag under 
brug.

energieffektiv
Denne funktion holder strømforbruget nede på et 
minimum. Der behøves faktisk mindre end 1 watt pr. 
time i standbytilstand, som slår til automatisk efter 1 
time og sparer ressourcer og penge.

Forbrygningssystem
Forbrygning giver mere nydelse. Takket være Saecos 
forbrygningsteknologi fugtes den friskmalede kaffe 
inden den egentlige brygning, og derved udfoldes 
aromaen endnu bedre.

Saeco-tilpasningssystem
Perfekt til alle typer bønner. Uanset hvilken sort 
kaffebønne der er din favorit, behandler Syntia den 
perfekt - takket være Saeco-teknologien. Den sørger 
automatisk for, at den optimale mængde kaffebønner 
males. Det giver en enestående kaffeoplevelse med 
alle typer bønner.

lyddæmpende system
Med specialisolering og en meget støjsvag keramisk 
kværn er den fredelige atmosfære i køkkenet sikret

Teleskopisk kaffehældetud
Uanset hvilket yndlingsglas eller -kop du har, kan du 
med én bevægelse justere den teleskopiske 
kaffedispenser til den rette størrelse, så den fulde 
smag og aroma altid rammes perfekt.
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Perfekt espresso
• Espressoteknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forbrygning

Multidrik
• Mælkevariationer: Pannarello: mælkeskumning

Nem at anvende
• Rengøring og vedligeholdelse: Automatisk 

gennemskylning af kaffekredsløb, Afkalkningscyklus
• Anvendelse: Justerbar kaffedispenser, Bypass til 

formalet kaffe, Overflade med kopholder, 
Frontadgang til alle funktioner, Hurtig damp, 
Aftagelig bryggeenhed, Aftagelig vandtank

Tekniske data
• Vandkoger: Rustfrit stål
• Frekvens: 50 Hz
• Strøm: 1400 W
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Mål: 20 x 20 x 20 mm
• Kapacitet: Kaffebønner: 250 g
• Kapacitet: Affaldsbeholder: 8 servings
• Kapacitet: Vandtank: 1,2 l
•
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