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U miechnij si ,
je li kochasz smak
Witamy w wiecie przyjemno ci wyprze-

dzaj cych czas i prezentujemy nowe pro-

dukty Grupy SAECO, charakteryzuj ce si

nowatorsk  prostot  wzornictwa. 

Zaprojektowano je tak, aby zadowoli

wszystkich smakoszy kawy, którzy preferu-

j  niezale ny styl. Mi kkie linie i zach caj -

ce kszta ty sprawiaj , e urz dzenia s  pod 

ka dym wzgl dem wyj tkowe.  

GAGGIA Platinum – stal nierdzewna to 

esencja wytrzyma o ci materia u i czysto ci

formy. Wyborna technologia cz ca pro-

stot , atwo  obs ugi i jako  produktu. 

Najwy szy model z linii – dzi ki swojemu 

wyj tkowemu ekranowi dotykowemu oferu-

je mo liwo  wybrania potrzebnej funkcji 

lub wej cia do programowania menu przez 

proste dotkni cie ekranu. 

Milk Island/Wyspa Mleczna – najnowsza 

odpowied  na spienianie mleka. Czyste 

i atwe w u yciu. Wyspa Mleczna po czo-

na z ekspresem (tylko linie Gaggia 

Platinum i Saeco Talea) staje si  cz ci

systemu pary. Nale y tylko wla  dobrze 

sch odzone mleko do dzbanka, przekr ci

pokr t o pary, a ekspres doko czy wszyst-

ko. A rezultat: kremowe i spienione mleko, 

idealnie zrobione dla idealnego cappu-

ccino. Wyspa Mleczna jest bardzo atwa do 

mycia, a jej pojemno  to 0,4 l. 

XSmall – Najmniejszy z olbrzymów. Nowa 

linia ekspresów czy w sobie inspiruj cy

styl i zdumiewaj c  funkcjonalno .

Wystarczy jeden przycisk, by przyrz dzi

wymarzone espresso – czy to ristretto, czy 

macchiato. Ekspresy te s  wystarczaj co

kompaktowe, by zmie ci  si  na ka dym

blacie.

Teraz prawdziwy smak w oskiej kawy jest 

za ka dym razem na wyci gni cie r ki.

Saeco Polska Sp. z o.o.

ul. ega ska 30A/5

04-713 Warszawa

tel. 022 812 07 79

faks 022 613 16 60

e-mail: saeco@saeco.com.pl 

www.saeco.pl

www.gaggia.pl
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