
 

 

Saeco

RI9836/21
Samma njutning som på kafé med perfekt stil

Kompakt och högpresterande
Med Saeco Syntia startar njutningen direkt när du packar upp den. Tack vare den rena 

designen och ytan av rostfritt stål blir den en riktig juvel i ditt kök.

Perfekt espresso
• Förbryggningsfunktion för smakförstärkning
• Keramisk kvarn för bevaring av aromen

Lättanvänd
• Åtkomst framifrån för enkel påfyllning och tömning
• Intuitivt användargränssnitt med färger
• Löstagbar bryggrupp

Familjevänlig
• Energieffektiv
• Ljuddämpningssystem

Lätt att rengöra och underhålla
• Automatisk rengöring och avkalkning



 Intuitivt användargränssnitt
Starkt eller svagt kaffe med en knapptryckning – din 
favorit sparas enkelt med minnesalternativet. Smidig 
användning tack vare den breda displayen och de 
lättförståeliga ikonerna.

Enkel åtkomst framifrån
Alla maskindelar som du behöver komma åt dagligen 
(behållare för vatten, malet kaffe och kaffebönor, 
droppbricka, löstagbar bryggrupp) är helt fristående 
och kan nås antingen från framsidan eller uppifrån.

Energieffektiv
Den här funktionen håller strömförbrukningen på ett 
minimum. Mindre än 1 watt i timmen förbrukas i 
standbyläge, som aktiveras automatiskt efter en 
timme, vilket sparar resurser och pengar

Ljuddämpningssystem
Särskild isolering och mycket tystgående keramiska 
kvarnar bidrar till en lugn och skön köksmiljö.

Keramisk kvarn
Den här högteknologiska kvarnen slår 
konkurrenternas stålkvarnar på många nivåer: alltid 
perfekt italiensk smak p.g.a. konsekvent, exakt 
malning utan överhettning, överlägsen hållbarhet och 
supertyst drift.

Förbryggningssystem
Förbryggning ger ännu större njutning. Tack vare 
Saecos förbryggningsteknik fuktas det malda kaffet 
före själva bryggprocessen – vilket gör att aromen 
utvecklas ännu bättre.

Löstagbar bryggrupp

Bryggruppen är hjärtat i varje helautomatisk 
kaffebryggare och bör alltid hållas ren. Den uppgiften 
är så bekväm den kan bli med en Saeco: ta bort, skölj 
och sätt tillbaka – klart.

Automatisk rengöring och avkalkning

Lättanvänd med enkelt underhåll: Tack vare 
automatiska rengörings- och avkalkningsprogram 
garanteras du gott kaffe varje dag och en maximal 
livslängd för maskinen.
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Perfekt espresso
• Espressoteknik: Saeco-anpassningssystem, 

Aromsystem: förbryggning

Flera drycker
• Mjölkvariationer: Ångrör: mjölkskumning

Lättanvänd
• Rengöring och underhåll: Automatisk sköljning av 

kaffekretsen, Avkalkningscykel
• Användning: Justerbart kaffeuttappningsrör, Fack 

för förmalet kaffe, Rapid Steam, Löstagbar 
bryggrupp, Löstagbar vattentank

Tekniska data
• Kokare: Rostfritt stål
• Frekvens: 50 Hz
• Effekt: 1 400 W
• Spänning: 230 V
• Pumptryck: 15 bar

Vikt och mått
• Kaffebönkapacitet: 250 gr
• Sumplådans kapacitet: 8 portioner
• Vattentankskapacitet: 1,2 l
•
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