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tførelse i rustfritt stål
d Saeco Syntia får du en god opplevelse allerede når du pakker den ut av esken. Takket 
re den rene designen og overflaten i rustfritt stål blir den en juvel på familiens kjøkken.

Perfekt espresso
• Forhåndsbryggesystem
• Saeco-tilpasningssystem
• Keramiske kverner
• Teleskopisk enhet for kaffetapping

Lett å bruke
• Tilgang foran for enkel fylling og tømming
• Bryggegruppe som kan fjernes

familievennlig
• energieffektiv
• lyddempingssystem



 Enkel tilgang fra forsiden
Alle maskinelementene som du trenger hver dag 
(vann, kaffebønner og beholder for kvernet kaffe, 
dryppebrett, avtakbar bryggegruppe) er fullstendig 
uavhengige av hverandre og tilgjengelige fra fronten 
eller toppen.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er kjernen i alle helautomatiske 
kaffemaskiner, skal alltid holdes ren. En oppgave som 
er utrolig enkel å utføre på Saeco-maskinen: ta ut, 
skyll og sett på plass igjen – ferdig.

Keramiske kverner
Disse høyteknologiske kvernene er bedre enn 
konkurrentenes stålkverner på mange områder. Du 
får alltid den perfekte italienske smaken på grunn av 
kontinuerlig og nøyaktig kverning uten at maskinen 
overopphetes, og i tillegg får du en holdbar maskin 
som er svært stillegående.

energieffektiv
Denne funksjonen holder strømforbruket på et 
minimum. Faktisk så trengs det mindre enn 1 watt 
per time i standby-modus, som slår seg på 
automatisk etter 1 time, noe som gjør at du sparer 
både ressurser og penger.

Forhåndsbryggesystem
Forhåndsbrygging for enda mer nytelse. Takket være 
Saecos forhåndsbryggeteknologi blir den kvernede 
kaffen fuktet før selve traktingen begynner – noe 
som gjør at aromaen utvikles enda mer.

Saeco-tilpasningssystem
Perfekt for alle typer bønner. Uansett hvilke 
kaffebønner du liker best, blir resultatet perfekt med 
Syntia – takket være Saeco-teknologien. Den sørger 
for at riktig mengde kaffebønner automatisk kvernes, 
noe som gir deg en uforglemmelig kaffeopplevelse 
med alle typer bønner.

lyddempingssystem
En spesiell isolering og ekstremt stillegående 
keramiske kverner forstyrrer ikke den rolige 
atmosfæren på kjøkkenet.

Teleskopisk enhet for kaffetapping
Med én bevegelse blir den flerdimensjonale 
kaffedispenseren tilpasset størrelsen på 
favorittkoppen din, slik at smaken og aromaen alltid 
blir perfekt – uansett hva som er favoritten din.
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Perfekt espresso
• Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forhåndsbrygging

Flere typer drikke
• Flere variasjoner av melk: Pannarello: 

melkeskumming

Lett å bruke
• Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av 

kaffesirkuleringssystemet, Avkalkningssyklus
• Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for 

kvernet kaffe, Overflate for oppbevaring av 
kopper, Tilgang fra fronten til alle funksjoner, 
Hurtigsteam, Bryggegruppe som kan fjernes, 

Avtakbar vannbeholder

Tekniske data
• Koker: Rustfritt stål
• Frekvens: 50 Hz
• Drift: 1400 W
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt
• Mål: 20 x 20 x 20 mm
• Kaffebønnekapasitet: 250 g
• Kapasitet for avfallsbeholder: 8 porsjoner
• Kapasitet for vanntank: 1,2 l
•
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