
 

 

Saeco Minuto
Helautomatisk 
espressomaskin

• Brygger 7 kaffetyper
• Integrert melkekanne og -

skummer
• Sølv
• Justerbar kvern med fem trinn

HD8763/11
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ed den ettklikks avtakbare bryggegruppen
n den helautomatiske espressomaskinen Saeco Minuto leverer den ekte 
ffeopplevelsen fra bønne til kopp med maksimal brukervennlighet, førsteklasses ytelse 
 stor kapasitet i ekstra kompakt størrelse

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak
• Styrkeregulatoren husker hvor sterk du liker kaffen

Nytelse er en del av opplevelsen
• Den avtakbare bryggegruppen er rask å rengjøre

Avansert teknologi utviklet for å perfeksjonere kaffen
• Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner
• Finjuster fyldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen



 Fem-trinns justerbare kverner

Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når 
det kommer til finheten på kverningen. Ulike 
kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovhet for å 
få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem 
ulike innstillinger for kvernegrovhet – fra den fineste 
kverningen, som gir en fyldig espresso, til den 
groveste, som gir en lysere kaffe.

100 % keramiske kverner

De robuste 100 % keramiske kvernene gjør kaffen til 
en ren nytelse i flere år fremover. Det keramiske 
materialet resulterer i en ideell kvern, noe som gjør 
at vannet renner jevnt og får frem den reneste 
essensen i kaffebønnene. I motsetning til vanlige 
kverner forhindrer det keramiske materialet at 
kaffen overopphetes og smaker brent.

Bryggegruppe som kan fjernes

Effektivitet og brukervennlighet var nøkkelordene 
når Saeco oppfant den første bryggegruppen for 30 
år siden. Den dag i dag anses det fortsatt som 
inspirerende teknologi. Den er enkel å rengjøre – 
bare ta den ut, vask den under springen i noen 
sekunder, og sett den på plass igjen.

Minnefunksjon

Når du har funnet foretrukket styrke, lengde og 
temperatur ved å velge mellom fem ulike 
innstillinger, kan du enkelt lagre den med 
minnefunksjonen. Da vil hver kopp lages etter din 
personlige smak. I motsetning til hos den lokale 
baristaen, trenger du ikke å minne maskinen på det 
igjen.
Spesifikasjoner
HD8763/11

Opprinnelsesland
• Produsert i: Europa

Tekniske data
• Strøm: 1850 W
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar
• Frekvens: 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner
• Spenning: 230 V
• Ledningslengde: 0,8 m
• Kapasitet, bønneholder: 250 g
• Frekvens: 50 Hz
• Bryggetid for én kopp: 45 (espresso) til 100 (stor 

kaffe) sek
• Kapasitet, melkekaraffel: 500 L
• Vannbeholder: 1,8 L
• Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner
• Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L
• Pumpetrykk: 15 bar
• Maks. høyde på kopp: 152 millimeter
• Vannkokere: 1

Formgivning
• Farge: Sølv
• Farge: silver
• Materialer og utførelse: ABS plastic

Vekt og mål
• Produktmål (B x D x H): 215x429x330 millimeter
• Vekt: 7.5 kg
• Kaffebønnekapasitet: 250 g
• Vekt, produkt: 7,5 kg
• Mål, produkt (B x D x H): 

215 x 429 x 330 millimeter
• Kapasitet for melkekaraffel: 0,5 L

Generelle spesifikasjoner
• Antall kopper samtidig: 2
• Egnet for: Hele kaffebønner, malt kaffepulver
• Enkel rengjøring og vedlikehold: Automatisk 

skyllesyklus, Automatisk avkalkingsyklus, 
Automatisk rengjøring av karaffelen, Bryggegruppe 
som kan fjernes

• Innstillinger på kaffestyrke: 5
• Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke, 

Justerbart koppvolum, Justerbar temperatur
• Maleinnstillinger: 5
• Enkel bruk og komfort: Avtakbart dryppebrett, 

Visning
• Ettrykksalternativer: 3
• Temperaturinnstillinger: 3
• Spesialfunksjoner: Integrert karaffel, 

Forhåndstrakting, Keramisk kvern
• Type karaffel: Vanlig karaffel
• Skjermtype: LCD
• Kaffedrikker: Espresso, cappuccino, varmt vann, 

cafè créme, skummet melk, espresso macchiato, 
latte macchiato

Fullfør
• Materiale, koker: Rustfritt stål (Inox)
• Materiale i hoveddelen: Plast
• Materiale, dryppebrett: Rustfritt stål
• Materiale, vannbeholder: Plast

Service
• To års garanti

Bærekraftighet
• Strømforbruk ved brygging: 1850 W
•
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