
 

 

Saeco Odea
Superautomatisk 
espressomaskin

• Klassisk melkeskummer
• Svart

RI9752/11
Espresso i en trendy og funksjonell design
Odea standard serie
Odea standard serie
Perfekt, autentisk italiensk kaffe
• Den klassiske melkeskummeren lager deilig melkeskum
• Den raske kokeren gir deg kaffe uten ventetiden
• Hver bønne males perfekt med metallkvernene våre

Enkel å rengjøre og vedlikeholde
• Den automatiske rengjøringen av kretsen sørger for at maskinen alltid er ren
• Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe

Lag drikkene slik du liker dem
• Lagrer favorittlengden på kaffen din
• Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner



 Automatisk rengjøring av kretsen

Saeco utformet denne espressomaskinen for å 
automatisk rengjøre kaffekretsen med vann 
når maskinen startes eller slås av. Dette gir en 
utmerket, fersk smak fra hver kaffekopp.

Rask koker

Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at 
maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å 
vente mellom hver espresso du brygger. Du 
kan lage ny umiddelbart.

Lagre kaffelengden

Du får alltid en perfekt kopp med espresso 
som er brygget etter din personlige preferanse, 

takket være minnefunksjonen du kan bruke til 
å justere kaffens lengde, til det som passer din 
smak. Nyt en førsteklasses kaffedrikk med bare 
ett knappetrykk.

Klassisk melkeskummer

Denne Saeco-espressomaskinen leveres med 
den klassiske melkeskummeren baristaer kaller 
Pannarello. Den skiller ut damp og må senkes 
ned i melken for å tilberede nydelig 
melkeskum. Slipp løs din indre barista når du 
tilbereder deilige melkespesialiteter på den 
tradisjonelle måten.

Metallkverner

Våre metallkverner garanterer at bønnene 
alltid males opp perfekt.

Fem trinns justerbare kverner

Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer 
av grovhet for å slippe løs all smaken. 
Grovheten denne espressomaskinen maler, 
kan justere til fem forskjellige innstillinger, fra 
den fineste kverningen som gir en fyldig 
espresso, til den groveste som gir en lettere 
café crème.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra 
Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre 
og sikrer automatisering. Avhengig av 
modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra 
forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at 
den enkelt kan rengjøres ved å skylle den 
under springen, noe som sikrer best mulig 
hygiene.
Høydepunkter
Superautomatisk espressomaskin
Klassisk melkeskummer Svart
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Vekt og mål
• Kaffebønnekapasitet: 180 g
• Avfallsbeholderkapasitet: 14 servings
• Kapasitet for vanntank: 1,5 L

Tekniske spesifikasjoner
• Ledningslengde: 80 cm
• Kaffetyper som støttes: Hele kaffebønner
• Vannbeholdermateriale: Inox
• Spenning: 230 V
• Strøm: 1400 W
• Frekvens: 50 Hz
• Antall vannkokere: Én koker

Perfekt espresso
• Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forhåndsbrygging

Service
• To års verdensomspennende garanti

Tekniske data
• Strøm: 1400 W
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar
• Frekvens: 50 Hz
•

Spesifikasjoner
Superautomatisk espressomaskin
Klassisk melkeskummer Svart

RI9752/11

http://www.philips.com

