
 

 

Saeco Royal
Automatisk 
espressomaskin

RI9914/01
Royal: grenseløs nytelse 
av espresso

Med Saeco Royal kan du lage en rekke kaffespesialiteter takket være beholderne med høy 
kapasitet og den eksklusive Cappuccinatore

Alltid klar
• Dobbel dampkoker for umiddelbar damp

Tilpasning fra bønne til kopp
• Tilpass kaffens lengde, intensitet, temperatur og styrke

Lett å bruke
• Koppvarmer
• Ergonomisk utformet for hverdagsbruk
• Bryggegruppe som kan fjernes

Enkel å rengjøre og vedlikeholde
• Automatisk rengjøring og avkalking



 Tilpasning av kaffe

Med Saeco kan du alltid velge kaffens lengde, 
intensitet, temperatur og styrke på en enkel måte 
slik du foretrekker den. Dine personlige innstillinger 
blir lagret slik at du kan nyte favorittkaffen med ett 
knappetrykk.

Koppvarmer

Med denne funksjonen kan du ikke bare oppbevare 
espressokoppene og -glassene på espressomaskinen. 
Du kan også forhåndsvarme dem, slik at enda mer av 
aromaen kommer frem samtidig som du får en 
langvarig kremet overflate

Ergonomi

Saeco er synonymt med anvendelighet: Fylle på 
bønner eller vann, tømme skuffen med grut eller 
dryppebrettet. Alle rommene er lett tilgjengelige.

Automatisk rengjøring og avkalking

Enkel i bruk omfatter enkelt vedlikehold: Takket 
være de automatiske rengjørings- og 
avkalkingssyklusene er du garantert perfekt nytelse 
hver dag, og at den automatiske espressomaskinen 
har maksimal levetid.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er kjernen i alle helautomatiske 
kaffemaskiner, skal alltid holdes ren. En oppgave som 
er utrolig enkel å utføre på Saeco-maskinen: ta ut, 
skyll og sett på plass igjen – ferdig.
Spesifikasjoner
RI9914/01

Perfekt espresso
• Espresso-teknologi: Aromasystem: 

forhåndsbrygging, Koppvarmer

Lett å bruke
• Bruk: Øyeblikkelig steam (2 vannbeholdere)

Tekniske data
• Koker: Rustfritt stål
• Frekvens: 50 Hz
• Drift: 2600 W
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt
• Kaffebønnekapasitet: 300 g
• Kapasitet for avfallsbeholder: 30 porsjoner
• Kapasitet for vanntank: 2,4 l

Funksjoner
• Cappuccinatore
•
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