
 

 

Saeco Minuto
Máquina de café 
expresso super 
automática

• Prepara 7 variedades de café
• Acessório p/ espuma de leite 

clássico
• Preto
• Moinho ajustável de 5 níveis

HD8761/01

O
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A 
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de
 seu café favorito sempre à disposição com um simples toque

om bloco de preparação amovível com um clique
máquina de café expresso super automática Saeco Minuto é a única a oferecer a 
imeira verdadeira experiência do grão à chávena com a máxima comodidade, 
sempenho de alta qualidade e grandes capacidades com dimensões extra compactas

Tecnologia avançada concebida para a perfeição do café
• Efectue um ajuste preciso da riqueza do café com 5 regulações do moinho
• 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
• Espuma de leite aveludada com o acessório para espuma de leite clássico

O alto conforto faz parte desta experiência
• O bloco de preparação totalmente amovível pode ser limpo num instante



 Moinhos ajustáveis de 5 níveis

No que diz respeito ao grau de moagem, esta 
máquina nunca falha. Diferentes misturas de café 
requerem níveis diferentes de granularidade para 
revelar todo o sabor. Assim, a granularidade de 
moagem desta máquina possui cinco regulações 
ajustáveis - da moagem mais fina para um expresso 
encorpado, à moagem mais grossa para um café mais 
suave.

Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica 
avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. 
Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem 
risco de sobreaquecimento, para extrair os 
melhores sabores e aroma e oferecer um café com 
sabor superior durante, pelo menos, 20 000 
chávenas.

Bloco de preparação amovível

A eficiência e facilidade de utilização foram 
inspirações essenciais quando Saeco inventou o 
primeiro bloco de preparação há 30 anos. E, até 
hoje, continua a ser um produto tecnológico 
inspirador e assertivo. Como sempre, é muito fácil 
de limpar - basta retirá-lo, lavá-lo em água corrente 
durante alguns segundos e, em seguida, pode voltar 
a colocá-lo com a mesma facilidade.

Acessório p/ espuma de leite clássico

O acessório para espuma de leite clássico destina-se 
às pessoas que adoram assumir o papel de mestre 
artesão, e também é simples. Em poucos segundos, 
pode criar uma camada de espuma rica e aveludada - 
a coroação final do seu café.
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País de origem
• Fabricada na: Europa

Sustentabilidade
• Consumo de energia na preparação: 1850 W

Acabamento
• Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)
• Material da estrutura principal: Plástico
• Material do pannarello: Plástico
• Material do depósito de água: Plástico
• Material do tabuleiro de recolha: Aço inoxidável
• Material do bico: Plástico

Assistência
• 2 anos de garantia

Especificações gerais
• Variedades com um só toque: 3
• Definições da intensidade do café: 5
• Regulações de moinho: 5
• Tipo de visor: LCD
• Personalização por bebida: Intensidade do café 

regulável, Volume ajustável da chávena
• Bebidas com café: Café expresso, cappuccino, água 

quente, cafè créme, espuma de leite, espresso 
macchiato, latte macchiato

• Adequada para: Grãos de café inteiros, café moído
• Chávenas em simultâneo: 2
• Facilidade de utilização e conforto: Visor, Bico 

ajustável, Tabuleiro de recolha de pingos amovível
• Tipo de caldeira: Caldeira de aquecimento rápido
• Funções especiais: Moinho em cerâmica, Pré-

preparação, Acessório para espuma de leite 
manual Pannarello

• Facilidade de limpeza e manutenção: Ciclo 
automático de descalcificação, Bloco de 
preparação amovível, Ciclo de lavagem automática, 
Filtro de água Brita opcional

Especificações técnicas
• Pressão da bomba: 15 bares
• Tempo de preparação de uma chávena: 45 (café 

expresso) a 100 (café comprido) seg.
• Capacidade do depósito de água: 1,8 l
• Altura máx. da chávena: 152 mm
• Capacidade do recipiente para grãos: 250 gr
• Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
• Caldeiras de água: 1
• Capacidade do recipiente de resíduos: 15 doses
• Frequência: 50 Hz
• Voltagem: 230 V

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 215 x 429 x 

330 mm
• Peso do produto: 7,5 kg

Design
• Cor: Preto
•
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