
 

 

„Saeco“ Nina
Mechaninis espreso 
aparatas

• Pilkas

RI9357/01
Mėgaukitės itališka espreso
su elektroniniu būdu nustatomu kavos stiprumu
„Nina Plus Bar“ yra vienas daugiausiai funkcijų turinčių aparatų asortimente. Įvertinkite 

kavą su slėginiu filtru, lengvai paruoškite kapučino pieno putų plakikliu. Paprasta sąsaja ir 
stilingas dizainas.

Autentiška itališka espreso kava
• Aukšto spaudimo filtras „Crema“
• 15 barų siurbliukas
• Puodelio laikiklis

Paprastumas ir naudojimo greitis
• pusiau automatinis pieno valdymas
• Malta kava ir lengvai patiekiama espreso (E.S.E.)
• Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos
• Ergonomiškos kasdienės operacijos



 Aukšto spaudimo filtras „Crema“

Šis specialus „crema“ filtras užtikrina ilgai išlaikančią 
formą skanią putą

Malta kava ir lengvai patiekiama

Su šiuo kavos aparatu galite rinktis maltą kavą ir 
lengvai pateikiamos espreso (E.S.E.) pagalvėles.

15 barų siurbliukas

Dėl aukšto slėgio išgaunamas visas kavos pupelių 
aromatas

Puodelio laikiklis

Dėl šios praktiškos ypatybės galite laikyti puodelius ir 
stiklines tiesiog ant aparato – jie visada bus patogiai 
pasiekiami ir neužims vietos.

Ergonomiškumas kasdien

Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar 
nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra 
tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.

pieno putų plakiklis
pusiau automatinis pieno valdymas

Klasikinis pieno putų plakiklis

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas 
klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina 
„Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl 
norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį 
įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – 
paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!
Specifikacijos
RI9357/01

Savybės
• Tinka „Brita“ filtrai: Pasirenkamos funkcijos
• Pieno putų plakiklis
• Puodelių laikiklis
• Filtrų laikiklis: Slėginis „Crema“
• Karšto vandens / garo antgalis
• Sąsaja: Švelniai liečiamas mygtukas
• Tinka rinkinio tabletės E.S.E.
• „Pannarello“: Plastikas
• Virimas vienu metu

Konstrukcija
• Spalva: Anglies pilkumo ir sidabro spalvos dažai
• Medžiagos ir apdaila: ABS

Techniniai duomenys
• Virintuvas: Nerūdijantis plienas
• Maitinimas: 1050 W
• Siurblio slėgis: 15 barų

Svoris ir matmenys
• Vandens bakelio talpa: 1,5 l
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 

270x300x340 mm
• Svoris: 4,3 kg
•
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