
 

 

Philips
Automaattinen espresso-
kone

RI9833

N
V
Sa
ru
ke
auti kahvista tyylillä
iimeistely kokonaan ruostumatonta terästä
eco Syntialla nautinto alkaa jo, kun avaat pakkauksen. Laitteen puhdaspiirteiset linjat ja 
ostumattomasta teräksestä valmistettu kuori saavat laitteen näyttämään timantilta 
ittiössäsi.

Täydellinen espresso
• Esikeitinjärjestelmä
• Saeco Adapting System
• Keraamiset kahvimyllyt
• Teleskooppisuutin

Helppokäyttöinen
• Helppo täyttää ja tyhjentää edestä
• Irrotettava suodatinyksikkö

kätevä perhekäytössä
• energiaa säästävä
• äänenvaimennusjärjestelmä



 Helppo käyttää edestä
Kaikki laitteen osat, joita tarvitset päivittäiseen 
käyttöön (vesi-, kahvipapu- ja kahvijauhesäiliö, 
tipparitilä, irrotettava suodatinyksikkö) ovat 
riippumattomia toisistaan ja käytettävissä sekä ylä- 
että etupuolelta.

Irrotettava suodatinyksikkö

Suodatinyksikkö on jokaisen täysautomaattisen 
kahvinkeittimen sydän, ja se on pidettävä aina 
puhtaana. Saeco-laitteessa tämä käy todella helposti: 
irrota, huuhtele ja aseta paikalleen – valmis.

Keraamiset kahvimyllyt
Nämä laadukkaat kahvimyllyt peittoavat kilpailijoiden 
teräksiset kahvimyllyt monella tasolla: saat aina 
täydellisen italialaisen maun, koska jauhamistulos on 
tasaisen tarkka ilman ylikuumenemista. Lisäksi 
kahvimyllyt ovat erittäin kestäviä ja toimivat erittäin 
hiljaisesti.

energiaa säästävä
Tämä laite minimoi energiankulutuksen. 
Valmiustilassa laitteen virrankulutus on alle 1 wattia 
tunnissa, eli se säästää sekä energiaa että rahaa.

Esikeitinjärjestelmä
Esikeitin lisää makunautintoa. Saecon 
esikeitintekniikalla kahvijauhe kostutetaan ennen itse 
keittämistä, mikä edistää aromin kehittymistä.

Saeco Adapting System
Sopii kaikille kahvipavuille. Syntia käsittelee kaiken 
tyyppiset kahvipavut täydellisesti Saeco-tekniikan 
avulla. Se jauhaa automaattisesti oikean määrän 
kahvipapuja. Saat unohtumattoman kahvielämyksen 
kaikista kahvipavuista.

äänenvaimennusjärjestelmä
Keraamisessa kahvimyllyssä on erittäin hyvä eristys, 
joten se toimii hiljaa, keittiön rauhaa rikkomatta

Teleskooppisuutin
Teleskooppinen kahvisuutin on helppo säätää yhdellä 
liikkeellä minkä tahansa lasin tai kupin kokoiseksi, 
jotta täyteläinen maku ja aromi säilyvät aina 
täydellisesti.
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Täydellinen espresso
• Espressotekniikka: Saeco Adapting System, 

Aromijärjestelmä: esikeitin

Useita juomia
• Maitotyypit: Pannarello: maidon vaahdotus

Helppokäyttöinen
• Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin 

huuhtelu, Kalkinpoisto-ohjelma
• Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Jauhetun kahvin 

ohitus, Kupinpidike, Kaikki toiminnot onnistuvat 
etupuolelta, Höyryä nopeasti, Irrotettava 
suodatinyksikkö, Irrotettava vesisäiliö

Tekniset tiedot
• Boileri: Ruostumatonta terästä
• Taajuus: 50 Hz
• Virta: 1400 W
• Jännite: 230 V
• Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat
• Mitat: 20 x 20 x 20 mm
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g
• Jätesäiliön kapasiteetti: 8 annosta
• Vesisäiliön tilavuus: 1,2 l
•
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