
 

 

Saeco

RI9833/61
Przyjemność picia kawy w doskonałym stylu

Niewielkie wymiary i wysoka wydajność
W przypadku ekspresu Saeco Syntia przyjemność zaczyna się zaraz po wyjęciu urządzenia 

z opakowania.

Doskonałe espresso
• Młynek ceramiczny zapewnia zachowanie aromatu
• Funkcja wstępnego zaparzania zapewnia lepszy smak

Łatwa obsługa
• Łatwe napełnianie i opróżnianie z przodu urządzenia
• System parzenia zdejmowany jednym kliknięciem

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Automatyczne czyszczenie obiegu kawy
• Ostrzeżenie o kamieniu

przyjazny rodzinie
• Wydajność energetyczna
• System zapewniający ciszę



 System wstępnego zaparzania
Funkcja wstępnego zaparzania zapewnia jeszcze 
więcej przyjemności. Dzięki technologii wstępnego 
zaparzania ziarna kawy są zwilżane przed 
rozpoczęciem procesu zaparzania, co powoduje 
lepsze uwalnianie aromatu.

Młynek ceramiczny
Te nowoczesne młynki są znacznie lepsze od 
konkurencyjnych młynków stalowych, oferując 
doskonały włoski smak za każdym razem dzięki 
precyzyjnemu mieleniu bez przegrzewania, 
niezrównaną długowieczność i bardzo cichą pracę.

Łatwy dostęp z przodu
Wszystkie elementy niezbędne podczas codziennego 
korzystania z urządzenia (pojemnik na wodę, 
pojemnik na ziarna kawy, pojemnik na zmieloną 
kawę, tacka ociekowa, wyjmowany układ parzenia) 
są całkowicie niezależne, a dostęp do nich można 
uzyskać z przodu lub z góry ekspresu.

Wydajność energetyczna
Ta funkcja pozwala ograniczyć pobór mocy do 
minimum. W trybie gotowości, który jest włączany 
automatycznie po upływie godziny, urządzenie 
zużywa poniżej 1 wata na godzinę, oszczędzając 
zasoby i pieniądze.

System zapewniający ciszę
Specjalna izolacja i wyjątkowo cichy młynek 
ceramiczny pomagają zachować spokojną atmosferę 
w kuchni

Automatyczne czyszczenie obiegu kawy

Ta funkcja daje Ci pewność, że każda filiżanka kawy 
jest tak świeża, jak to tylko możliwe: przed 

przejściem w tryb gotowości i przełączaniem się z 
niego urządzenie automatycznie czyści obieg kawy.

Ostrzeżenie o kamieniu

Dioda wskazująca użytkownikowi, że należy usunąć 
kamień z urządzenia

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.
Dane techniczne
RI9833/61

Idealne espresso
• Technologia Espresso: System przystosowawczy 

Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne 
zaparzanie

Wiele napojów
• Wiele rodzajów mleka: Pannarello: wytwarzanie 

pianki z mleka

Łatwa obsługa
• Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne płukanie 

obiegu kawy
• Użytkowanie: Regulowany dozownik kawy, 

Obejście na kawę mieloną, Szybka para, 
Zdejmowany system parzenia, Wyjmowany 
zbiornik wody

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: 8 porcji
• Pojemność zbiorniczka wody: 1,2 l
•
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