
 

 

Saeco Royal
Automatisk 
espressomaskin

RI9914/01
Royal: Det finns inga gränser 
för njutningen av espresso

Med Saeco Royal kan du göra mängder av kaffespecialiteter, tack vare 
högkapacitetsbehållarna och den exklusiva Cappuccinatore

Alltid redo
• Dubbel kokare för omedelbart skum

Böna-till-kopp-anpassning
• Justera kaffemängd, intensitet, temperatur och styrka

Lättanvänd
• Koppvärmare
• Ergonomi för daglig användning
• Löstagbar bryggrupp

Lätt att rengöra och underhålla
• Automatisk rengöring och avkalkning



 Anpassning av kaffe

Med Saeco kan du alltid enkelt välja önskad 
kaffemängd, intensitet, temperatur och styrka. Dina 
personliga inställningar sparas i minnet så att du kan 
njuta av ditt favoritkaffe med bara en knapptryckning.

Koppvärmare

Med den här funktionen kan du inte bara förvara dina 
espressokoppar och -glas i espressomaskinen. Du 
kan även värma upp dem, så att aromen utvecklas 
ännu bättre och ger en crema som räcker länge

Ergonomi

Saeco är synonymt med bekvämlighet: oavsett om du 
ska fylla på bönor eller vatten, tömma 

kaffesumplådan eller droppbrickan är det enkelt att 
komma åt alla delar.

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 din automatiska espressomaskin.

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.
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Perfekt espresso
• Espressoteknik: Aromsystem: förbryggning, 

Koppvärmare

Lättanvänd
• Användning: Instant Steam (2 kokare)

Tekniska data
• Kokare: Rostfritt stål
• Frekvens: 50 Hz
• Effekt: 2600 W
• Spänning: 230 V
• Pumptryck: 15 bar

Vikt och mått
• Kaffebönkapacitet: 300 gr
• Sumplådans kapacitet: 30 portioner
• Vattentankskapacitet: 2,4 l

Funktioner
• Mjölkskummare
•
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