
 

 

Saeco Syntia

RI9837/43
Saboreie seu café com estilo
Compacta e com excelente funcionamento
Com a Saeco Syntia, a diversão começa assim que você tirá-la da embalagem. Graças ao 

seu design tradicional e revestimento de aço inoxidável, essa cafeteira será o utensílio 
mais apreciado da cozinha.

Café expresso perfeito
• Moedores de cerâmica que conservam o aroma
• Função de pré-infusão para um sabor mais encorpado

Fácil de usar
• Acesso frontal para facilitar o enchimento e o esvaziamento
• Interface de usuário intuitiva em cores
• Conjunto de preparo do café removível

Fácil de limpar e conservar
• Remoção de impurezas e limpeza automática

Ideal para toda a família
• Alta eficiência energética
• Sistema de isolamento acústico



 Remoção de impurezas e limpeza 
automática

Agora, ficou ainda mais fácil conservar a cafeteira 
limpa: graças aos ciclos de remoção de impurezas e 
limpeza automática, você pode preparar cafés 
deliciosos todos os dias e estender a vida útil do 
aparelho.

Moedores em cerâmica
Esses moedores de alta tecnologia superam os 
moedores de aço em diversos níveis: precisão 
durante o preparo de um legítimo café italiano, 
excelente durabilidade e funcionamento silencioso.

Alta eficiência energética
Esse recurso reduz o consumo de energia e permite 
economizar dinheiro. Na prática, o consumo de 
energia no modo de espera (automático após 1 hora) 
é de 1 watt por hora.

Fácil acesso frontal
Todos os elementos da cafeteira que você precisa 
ter acesso diariamente (água, grãos de café, 
recipiente, bandeja de pingos e conjunto removível 

de preparo) são totalmente independentes e 
acessíveis, independentemente da localização.

Interface de usuário intuitiva
Café curto ou longo com um simples toque: você 
pode armazenar o tamanho de café favorito com a 
opção de memória - e isso fica ainda mais fácil com 
o display largo e os ícones explicativos.

Sistema de pré-infusão
Função de pré-infusão para um sabor mais 
encorpado. Com a tecnologia de pré-infusão da 
Saeco, os grãos de café são umedecidos antes do 
preparo: garantindo um aroma de dar água na boca.

Conjunto de preparo do café removível

É necessário limpar frequentemente o conjunto de 
preparo, que fica localizado na parte central de todas 
as cafeeiras automáticas. Com a Saeco, retirar, 
enxaguar e recolocar as peças nunca foi tão fácil!

Sistema de isolamento acústico
Moedores de cerâmica silenciosos com isolamento 
acústico que mantém tranquilidade na cozinha
Especificações
RI9837/43

Expresso delicioso
• Tecnologia Expresso: Sistema de adaptação Saeco, 

Sistema de aroma: pré-infusão

Diversas bebidas
• Variações de leite: Pannarello: espuma de leite

Fácil de usar
• Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue 

automático do café, Ciclo de remoção de 
impurezas

• Utilização: Recipiente ajustável para café, Dosador 
de grãos de café, Sistema de vapor rápido, 
Conjunto de preparo do café removível, 
Reservatório de água removível

Dados técnicos
• Depósito de água quente: Aço inoxidável
• Freqüência: 60 Hz
• Alimentação: 1400 W
• Voltagem: 120 V
• Pressão da bomba: 15 bar

Peso e dimensões
• Capacidade de grãos de café: 250 g
• Capacidade do depósito de resíduos: 8 quantidade
• Capacidade do reservatório de água: 1,2 l
•
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