
 

 

Saeco Royal
Volautomatische 
espressomachine

• Automatische melkopschuimer
• Zilver
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Topprestaties. Elke keer weer
Met grote reservoirs
De Saeco Royal-espressomachine is ideaal voor het zetten van verschillende 

koffiespecialiteiten, van espresso tot cappuccino, dankzij de exclusieve cappuccinatore en 
grote reservoirs voor water, koffiebonen en gemalen koffie.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie
• Heerlijk melkschuim dankzij de automatische melkopschuimer
• Koffie zonder wachten dankzij de snel opwarmende boiler

Bereid dranken naar uw smaak
• Uw favoriete koffie-instellingen opslaan
• Voorkom warmteverlies met de verstelbare tuit die bij iedere kop past

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
• Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
• Gemakkelijk reinigen dankzij vaatwasmachinebestendige onderdelen



 Snel opwarmende boiler

De snelle boilertechnologie van Saeco zorgt 
ervoor dat uw machine altijd klaar voor 
gebruik is. U hoeft niet meer te wachten na het 
bereiden van elke kop, maar kunt espresso na 
espresso maken.

Slaat uw koffie-instellingen op

Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met 
instelbare hoeveelheid, sterkte en 
temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop 
koffie die speciaal volgens uw persoonlijke 
voorkeur wordt gezet. Geniet van een 
uitstekende kop koffie in uw favoriete mok 
met slechts één druk op de knop.

Verstelbare tuit

De verstelbare tuit op onze espressomachines 
past bij iedere kop en voorkomt dus dat de 

koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo 
wordt uw espresso altijd op de juiste 
temperatuur geserveerd en houdt u een 
schone machine.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Voor uw gemak kunt u de lekbak en 
melkopschuimer of melkbeker van de Saeco in 
de vaatwasmachine zetten. Zo bespaart u tijd 
en bent u verzekerd van een hygiënische 
reiniging.

Afneembare zetgroep

Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt 
het hart van onze machines en verzorgt het 
automatische proces. Het zetsysteem is 
(afhankelijk van het model), gemakkelijk 
toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan 
eenvoudig worden verwijderd voor reiniging 
onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Automatisch reinigen en ontkalken

Het koffiedoorloopsysteem van deze 
espressomachine wordt automatisch met 
water gereinigd wanneer u de machine in- of 
uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van 
verse koffie met een heerlijke smaak. 
Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur 
van uw espressomachine. Deze machine geeft 
niet alleen een signaal wanneer de machine 
moet worden ontkalkt, maar het automatische 
ontkalkingsproces start op uw machine en 
helpt u met duidelijke berichten op het scherm 
bij de verschillende stappen. Ontkalken was 
nog nooit zo eenvoudig!

Automatische melkopschuimer

Een smakelijke cappuccino maken is 
gemakkelijk met deze Saeco espressomachine 
dankzij de nieuwe, gepatenteerde 
automatische melkopschuimer, die barista's 
ook wel "cappuccinatore" noemen. Deze 
melkopschuimer haalt de melk rechtstreeks uit 
een melkpak of kan, schuimt de melk 
automatisch op en doseert deze direct in uw 
kop. Met één druk op de knop krijgt u een 
heerlijk romig schuim.
Kenmerken
Volautomatische espressomachine
Automatische melkopschuimer Zilver
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Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aromasysteem: pre-

brewing, Kopjeswarmer

Gebruiksvriendelijk
• Gebruik: Snel stoom

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 60 Hz
• Vermogen: 1600 W

• Voltage: 220 V
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Koffiebooncapaciteit: 300 gr
• Capaciteit afvalbak: 30 porties
• Capaciteit waterreservoir: 2,4 l

Kenmerken
• Cappuccinatore
•

Specificaties
Volautomatische espressomachine
Automatische melkopschuimer Zilver
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