
 

 

Saeco
Volautomatische 
espressomachine

• Saeco Unica

HD9933/11
Eenvoudig genieten
met één druk op de knop
Druk op een knop en de Saeco HD9933/11 maalt de bonen, meet de juiste hoeveelheid 

koffie af en zet uw favoriete espresso.

Perfecte espresso
• Uw favoriete hoeveelheid koffie en sterkte opslaan

Gebruiksvriendelijk
• Kophouder
• Breed en helder LED-display

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem

De perfecte authentieke Italiaanse koffie
• Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens
• Barista Pannarello voor handmatig melk opschuimen



 100% keramische molens

Deze espressomachine is voorzien van 100% 
keramische molens. Saeco gebruikt keramische 
molens vanwege hun consequente maling zonder de 
koffieboon voor een onberispelijke espresso te 
oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame 
prestaties en een totaal stille werking.

Slaat uw hoeveelheid koffie en sterkte op

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

Automatische reiniging van het 
doorloopsysteem

Saeco heeft deze espressomachine ontworpen om 
automatisch bij het in- of uitschakelen van de 

machine het koffiedoorloopsysteem te reinigen met 
water. Dit geeft een geweldige, verse smaak aan elke 
kop koffie.

Barista Pannarello

Met de Barista Pannarello van Saeco kunt u 
professioneel melk opschuimen, zo romig als u wilt.

Kophouder

Met deze praktische functie kunt u uw 
espressokopjes en -glazen boven op de 
espressomachine bewaren, zodat u ze altijd binnen 
handbereik hebt, overzichtelijk bewaard en zonder 
ruimte in beslag te nemen.

Breed en helder LED-display
Deze Saeco-espressomachine met duidelijke menu's 
geeft u een ware espressosensatie. Met het 
voorkeuren- en onderhoudmenu kunt u het 
volgende instellen: de koffiesterkte, bewerkingscycli 
voor ontkalken, de waterhardheid, het waterfilter, 
de stand-bytijd en het contrast van het display.
Specificaties
HD9933/11

Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Meerdere dranken
• Melkvariaties: Pannarello: melk opschuimen

Gebruiksvriendelijk
• Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling 

van melkdoorloopsysteem
• Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Ruimte voor 

koffiekoppen, Snel stoom, Afneembare zetgroep

Gewicht en afmetingen
• Capaciteit waterreservoir: 1,7 L
• Gewicht van het product: 9,0 kg
• Productafmetingen (l x b x h): 320 x 461 x 372 mm
• Koffiebooncapaciteit: 250 gr
• Capaciteit van koffierestenbakje: 14 porties

Kenmerken
• Pannarello: Plastic
• Verwijderbaar waterreservoir
• Gelijktijdig koffiezetten

Ontwerp
• Kleur: Zilver en zwart
• Materialen en afwerking: ABS

Technische specificaties
• Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
• Aantal waterboilers: 1 boiler
• Geschikte koffiesoorten: Hele koffiebonen
• Vermogen: 1300 W
•
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