
 

 

Saeco Royal
Automatisk 
espressomaskine

RI9914/01
Royal: Ingen begrænsning 
i espresso-nydelse

Med Saeco Royal kan du lave en lang række kaffespecialiteter takket være de store 
beholdere og den eksklusive Cappuccinatore

Altid klar
• Dobbelt vandkoger giver øjeblikkelig damp

Brugertilpasning fra bønne til kop
• Juster vandmængde, intensitet, temperatur og styrke for kaffen

Nem at anvende
• Kopvarmer
• Ergonomisk i den daglige betjening
• Aftagelig bryggeenhed

Nem at rengøre og vedligeholde
• Automatisk rengøring og afkalkning



 Kaffetilpasning

Med Saeco kan du nemt vælge den vandmængde, 
intensitet, temperatur og styrke, du foretrækker. 
Dine personlige indstillinger gemmes i 
hukommelsen, så du kan nyde din yndlingskaffe med 
et enkelt tryk på en knap.

Kopvarmer

Denne funktion sikrer, at du både kan opbevare dine 
kopper og glas direkte på maskinen, ligesom du kan 
få aromaen bedre ud og opnå langvarig crema, fordi 
kopperne også opvarmes automatisk

Ergonomi

Saeco er synonymt med komfort: Genopfyldning af 
bønner eller vand, tømning af kaffeaffaldsbeholderen 
eller drypbakken, direkte adgang til alle rum.

Automatisk rengøring og afkalkning

Brugervenlighed omfatter nem vedligeholdelse: 
Takket være cyklusserne for automatisk rengøring 
og afkalkning er du garanteret perfekt nydelse hver 
dag samt maksimal holdbarhed for din automatiske 
espressomaskine.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden er hjertet i enhver fuldautomatisk 
kaffemaskine, og den bør altid holdes ren. Denne 
opgave bliver ikke nemmere end med Saeco: Tages 
ud, skylles og sættes på plads igen - sådan.
Specifikationer
RI9914/01

Perfect Espresso
• Espressoteknologi: Aromasystem: forbrygning, 

Kopvarmer

Nem at anvende
• Anvendelse: Omgående damp (2 vandkogere)

Tekniske data
• Vandkoger: Rustfrit stål
• Frekvens: 50 Hz
• Strøm: 2600 W
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Kapacitet: Kaffebønner: 300 g
• Kapacitet: Affaldsbeholder: 30 servings
• Kapacitet: Vandtank: 2,4 l

Funktioner
• Cappuccinatore
•
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