
 

 

Saeco Royal
Espressor super 
automat

• Sistem automat de spumare a 
laptelui

• Negru
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Nu
pr
erformanţă stabilă ceaşcă după ceaşcă
u recipiente de capacitate mare
mai Saeco Royal Gran Crema este întotdeauna pregătită să prepare toate specialităţile 

eferate de cafea şi lapte, atât acasă, cât şi la birou, pentru a le savura pe parcursul zilei

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului automat de spumare a laptelui
• Cafea fără așteptare graţie boilerului de încălzire rapidă

Ușor de curăţat și întreţinut
• Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare și detartrare
• Curăţare ușoară graţie grupului de preparare detașabil

Ușor de curăţat și întreţinut
• Curăţare ușoară graţie componentelor lavabile în mașină

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale
• Salvează setările preferate pentru cafea
• Evită pierderile de căldură și potrivește fiecare ceașcă cu gura noastră de scurgere reglabilă



 Boiler de încălzire rapidă

Tehnologia boilerului de încălzire rapidă 
pentru Saeco asigură faptul că aparatul tău este 
întotdeauna pregătit. Acum nu va mai trebui să 
aștepţi între pregătirea fiecărui espresso, ci 
poţi pregăti cafea după cafea.

Salvează setările cafelei tale

Vei obţine întotdeauna o ceașcă perfectă de 
espresso preparată special pentru tine, exact 
după preferinţele tale, datorită funcţiei noastre 
inovatoare de memorare pentru a regla 
concentraţia, tăria și temperatura cafelei. 
Savurează o cafea excepţională în ceașca 
preferată, cu o simplă apăsare de buton.

Gură de scurgere reglabilă

Gura de scurgere reglabilă de pe espressorul 
nostru va potrivi fiecare ceașcă și va preveni 

astfel stropirea cu cafea sau răcirea în timpul 
turnării în ceașcă. În acest mod espresso-ul tău 
este servit întotdeauna la temperatura corectă, 
menţinând în același timp un aparat curat.

Componente lavabile în mașină

Pentru confortul tău, poţi pune tava de 
scurgere și sistemul de spumare a laptelui sau 
carafa de lapte Saeco în mașina de spălat vase. 
Aceasta va economisi timp și va asigura o 
curăţare igienică.

Unitate de preparare detașabilă

Grupul de preparare, o invenţie Saeco, 
reprezintă partea centrală a espressorului 
nostru, care asigură automatizarea. În funcţie 
de model, grupul de preparare este ușor 
accesibil din faţă sau din lateral. Acesta poate fi 
îndepărtat fără efort pentru curăţarea ușoară 
prin clătirea sub robinet, asigurând igienă 
maximă.

Curăţare și detartrare automate

Saeco a conceput acest espressor pentru a-și 
curăţa automat circuitul de cafea cu apă la 
pornirea sau oprirea aparatului, oferindu-ţi un 
gust minunat și proaspăt la fiecare ceașcă de 
cafea. Detartrarea regulată prelungește durata 
de viaţă a espressorului. Acesta nu numai că va 
afișa un mesaj atunci când este necesară 
detartrarea, dar procesul automat de 
detartrare îţi va porni aparatul și te va ghida 
prin mesaje clare afișate pe ecran atunci când 
trebuie să intervii. Detartrarea nu a fost 
niciodată mai ușoară!

Sistem automat de spumare a laptelui

Prepararea unui cappuccino gustos este ușoară 
cu acest espressor Saeco graţie sistemului 
automat de spumare a laptelui, pe care 
barmanii îl denumesc de asemenea 
„cappuccinatore”. Sistemul de spumare a 
laptelui va extrage laptele direct dintr-o cutie 
sau un vas cu lapte și-l va spuma automat, 
lăsându-l să curgă direct în ceașca ta. Cu o 
singură atingere vei obţine instantaneu o 
spumă delicioasă și cremoasă.
Repere
Espressor super automat
Sistem automat de spumare a laptelui Negru
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Greutate și dimensiuni
• Capacitate rezervor apă uzată: 20 serv
• Capacitate boabe de cafea: 350 g
• Dimensiuni produs (L x A x H): 336 x 380 x 

450 mm
• Greutate produs: 15 kg
• Capacitate cană lapte: 0,5 l
• Capacitate rezervor de apă: 2,2 l

Caracteristici
• Preparare simultană

Specificaţii tehnice
• Material fierbător: Inox
• Tensiune: 230 V
• Lungime cablu: 80 cm
• Alimentare: 1400 W
• Tipurile de cafea acceptate: Boabe de cafea întregi, 

Cafea măcinată
• Frecvenţă: 50 Hz
• Ţara de origine: Fabr. în Italia, Proiectat în Italia
• Presiunea apei din pompă: 15 bari (espresso 

perfect)
• Număr de fierbătoare de apă: 1 fierbător

Util. ușoară
• Utilizare: Dozator reglabil cafea, Abur rapid, 

Unitate de preparare detașabilă
• Curăţare și întreţinere: Clătirea circuitului automat 

pentru lapte, Ciclu detartrare

Design
• Culoare: Negru mat
• Materiale și finisaje: Faţă/parte superioară din 

plastic + părţi laterale/spate din metal

Perfect Espresso
• Tehnologie Espresso: Sistem pentru aromă: pre-

preparare, Încălzitor de cești

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate
• Opţiune de stand-by automat
•

Specificaţii
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