
 

 

Saeco Lavazza A Modo 
Mio

RI9585/11
O prazer tradicional do café expresso italiano

Com a Saeco Lavazza A Modo Mio
Colorida, compacta e fácil de utilizar. Criada em parceria com a Lavazza, a Piccina foi 

concebida para proporcionar funcionalidade e comodidade com um desempenho 
excelente. Disponível numa vasta gama de cores divertidas, adapta-se a qualquer cozinha

Expresso italiano autêntico
• Cápsulas Lavazza A Modo Mio
• Tecnologia superior desenvolvida pela Saeco para a A Modo Mio
• Bomba de 15 bares

Fácil de utilizar
• Função de vapor
• Função de água quente
• Sistema anti-pingos após cada utilização
• Depósito de água amovível



 Função de água quente
Pode obter água quente através de um simples rodar 
de botão, para preparar chá, cacau, café americano e 
outras bebidas quentes

Depósito de água amovível
Pode encher facilmente o depósito da água sob a 
torneira

Bomba de 15 bares

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

Sistema anti-pingos (Lavazza)
Sem pingos de café e sem sujidade após a paragem da 
preparação

Função de vapor (Lavazza)
Com o bocal de vapor é possível preparar espuma de 
leite para lattes e cappuccinos

Tecnologia superior para AMM
A Saeco, com a sua experiência prolongada e a 
paixão pelo café, desenvolveu um processo de 
extracção inovador que assegura sempre a 
temperatura, pressão e extracção de café correctas, 
para um expresso sempre cremoso e encorpado

Cápsulas Lavazza A Modo Mio

As cápsulas Lavazza A Modo Mio contêm uma 
selecção de misturas de café únicas, seladas a vácuo, 
preservando na perfeição as qualidades e os aromas 
do café. Estão disponíveis com várias misturas para 
satisfazer todas as preferências pessoais, com a 
garantia de qualidade e autenticidade da Lavazza
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Fácil de utilizar
• Utilização: Função de água quente para chá, 

Depósito da água amovível

Design
• Cor: Preto
• Materiais e acabamento: ABS

Características
• Compatível com o filtro Brita
• Bocal de água quente / vapor
• Interface: Botões directos
• Depósito da água amovível

Dados logísticos
• Número de peças na palete: 50
• Tamanho da palete: 80x120 cm
• Peso da palete (UE): 285 kg

Dados técnicos
• Alimentação: 1050 W
• Pressão da bomba: 15 bares
• Voltagem: 230 V

Especificações técnicas
• Material da caldeira: Inox

Peso e dimensões
• Capacidade da caixa de recolha do café: 4 doses
• Dimensões do produto (C x P x A): 

187x318x276 mm
• Peso: 4 kg

Depósito de água
• Capacidade do depósito da água: 1,4 l
•

Especificações
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