
 

 

Saeco Aroma
Máquina de café 
manual

• Preto

RI9373/11
Saboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos

Numa resistente máquina de café expresso manual Saeco
Equipe a sua cozinha com uma máquina de café expresso manual Saeco de alta qualidade! 

Desfrute de um design em aço inoxidável e do filtro com manípulo patenteado para o 
melhor aroma a café e um creme fantástico.

Qualidade profissional
• Estrutura metálica pintada para uma construção resistente

Expresso italiano autêntico
• Filtro pressurizado para creme
• Bomba de 15 bares
• Aquecedor de chávenas

Utilização simples e rápida
• Café moído e pastilhas Easy Serving Espresso (E.S.E.)
• Espuma de leite deliciosa graças ao acessório para espuma de leite clássico
• Ergonomia nas operações do dia-a-dia

Alta capacidade para expressos
• Depósito da água de 2,5 litros para alta capacidade



 Filtro pressurizado para creme

Este filtro para creme especial garante um 
creme delicioso e duradouro

Café moído e pastilhas Easy Serving 
Espresso

Com esta máquina de café, pode escolher 
entre café moído e pastilhas Easy Serving 
Espresso (E.S.E.).

Bomba de 15 bares

A alta pressão garante a extracção total do 
aroma do café moído

Aquecedor de chávenas

Esta funcionalidade permite-lhe arrumar a suas 
chávenas e copos de café directamente na 
máquina e pré-aquecê-los, permitindo que o 
aroma seja libertado de forma ainda melhor e 
garantindo um creme duradouro

Ergonomia no dia-a-dia

Encher café moído ou água, esvaziar o filtro ou 
o tabuleiro de recolha de pingos. É possível 
aceder directamente a todos os 
compartimentos para uma comodidade 
máxima.

Depósito da água de 2,5 litros

O depósito da água grande permite a 
preparação de muitos cafés com menos 
enchimentos

Estrutura metálica pintada

A estrutura metálica pintada é resistente e 
assegura-lhe uma experiência de café expresso 
prolongada.

Acessório para espuma de leite clássico

Esta máquina de café expresso Saeco é 
fornecida com o acessório para espuma de 
leite clássico designado de "Pannarello" pelos 
baristas. Este fornece vapor e é mergulhado no 
leite para preparar uma maravilhosa espuma de 
leite. Liberte o barista que há dentro de si, 
preparando as suas deliciosas especialidades de 
leite de forma tradicional!
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Características
• Suporte de chávenas
• Aquecedor de chávenas
• Suporte do filtro: Pressurizado para "Creme"
• Bocal de água quente / vapor
• Interface: Botões directos
• Adequado para conjunto de pastilhas E.S.E.
• Pannarello: Plástico
• Depósito da água amovível
• Preparação simultânea

Design
• Cor: pintada de preto
• Materiais e acabamento: estrutura metálica pintada

Dados técnicos
• Caldeira: Aço inoxidável
• Alimentação: 950 W
• Pressão da bomba: 15 bares
• Voltagem: 230 V

Peso e dimensões
• Capacidade do depósito da água: 2,5 l
• Dimensões do produto (C x P x A): 

25x29,5x35 mm
• Peso: 6,9 kg
•
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