
 

 

„Saeco“

RI9833/61
Stilingas mėgavimasis kava
Kompaktiškas ir našus
Su „Saeco Syntia“ malonumai prasideda vos išpakavus.
Puiki espreso
• Keraminiai malūnėliai, padedantys išsaugoti aromatą
• Pasiruošimo virti funkcija garantuos stipresnį aromatą

Paprasta naudoti
• Priėjimas iš priekio padeda lengvai pripildyti ir ištuštinti
• Vienu spustelėjimu išimami virimo elementai

Paprasta valyti ir prižiūrėti
• Automatinis kavos virimo sistemos valymas
• Kalkių šalinimo įspėjimas

Patogu šeimai
• Efektyvus energijos naudojimas
• Garso slopinimo sistema



 Virimo pasiruošimo sistema
Pasiruošimo virti funkcija – dar daugiau malonumo. 
Kadangi įrenginyje įdiegta pasiruošimo virti 
technologija, prieš pradedant virti kavos pupelės 
sudrėkinamos – taip užtikrinama, kad kvapas 
atsiskleistų dar geriau.

Keraminis malūnėlis
Šie aukštos kokybės malūnėliai nurungia konkurentų 
plieninius malūnėlius daugeliu aspektų – 
nepriekaištingas itališkas skonis visada garantuotas, 
nes pupelės sumalamos tolygiai ir smulkiai 
neperkaitinant, malūnėliai yra labai patvarūs ir veikia 
itin tyliai.

Lengva prieiti iš priekio
Visi kasdien siekiami kavos aparato elementai 
(vanduo, kavos pupelės ir kavos pupelių malimo 
talpykla, lašų padėklas, išimama virimo grupė) yra 
visiškai nepriklausomi ir pasiekiami iš priekio ar 
viršaus.

Efektyvus energijos naudojimas
Naudodamiesi šia funkcija, energijos sąnaudas 
galėsite sumažinti iki minimumo. Iš tikrųjų reikia 
mažiau nei 1 vato per valandą, kad aparatas 
automatiškai persijungtų į budėjimo režimą po 1 
valandos ir taip taupytų išteklius ir pinigus

Garso slopinimo sistema
Speciali izoliacija ir itin tylūs keraminiai malūnėliai 
išlaiko virtuvėje ramią aplinką

Automatinis kavos virimo sistemos 
valymas

Su šia funkcija visad būsite tikri, kad kiekvienas kavos 
puodelis yra pats šviežiausias. Prieš ar po budėjimo 

režimo aparatas automatiškai išvalo savo kavos 
virimo sistemą.

Kalkių šalinimo įspėjimas

Specialus indikatorius informuoja naudotoją, kad 
reikia atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą

Vienu spustelėjimu išimami elementai

Virimo elementas – „Saeco“ išradimas – yra mūsų 
kavos virimo aparatų širdis, kuri užtikrina, kad 
aparatas viską atliktų pats. Dėl itin lengvos prieigos 
galite lengvai išimti virimo elementą vienu 
spustelėjimu ir jį išvalyti.
Specifikacijos
RI9833/61

Tobula espreso
• Espreso technologija: „Saeco“ sistema, Aromato 

sistema: išankstinis užvirimas

Keli gėrimai
• Variantai su pienu: „Pannarello“: pieno putos

Paprasta naudoti
• Valymas ir priežiūra: Automatinis kavos virimo 

sistemos skalavimas
• Naudojimas: Reguliuojamas kavos dalytuvas, 

Apėjimo sistema maltai kavai, Greitai paruošiami 
garai, Išimamas virimo elementas, Išimamas 
vandens indas

Techniniai duomenys
• Virintuvas: Nerūdijantis plienas
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimas: 1400 W
• Įtampa: 230 V
• Siurblio slėgis: 15 barų

Svoris ir matmenys
• Kavos pupelių talpa: 250 gr
• Atliekų dėžutės talpa: 8 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,2 l
•
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