
 

 

Gaggia
Volautomatisch 
espressoapparaat

• Gaggia Brera

RI9305/11
MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP GENIET U VAN UW FAVORIETE 

ESPRESSO
COMPACT, TRADITIONEEL ONTWERP EN GEMAKKELIJK IN HET GEBRUIK
Wie zei dat de espresso thuis nooit zo lekker smaakt als de espresso in een café? Brera 
Gaggia maakt op professionele wijze een espresso zonder dat u de deur uit hoeft. 
Bepaal zelf de gewenste sterkte en hoeveelheid.

Kenmerken
• Zet een andere koffiesmaak zonder de bonen te verwisselen.
• Schakelt na één uur automatisch naar stand-by

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Automatische reiniging van koffiedoorloopsysteem
• Waarschuwing voor ontkalking

Eenvoudig te gebruiken
• Toegang aan de voorkant voor eenvoudig vullen of leegmaken
• In één klik afneembare zetgroep

Voor het hele gezin
• Energiezuinig

Perfecte espresso
• Keramische molens voor optimaal aromabehoud
• Voorbereidingsfunctie voor een betere smaak



 Compartiment voor gemalen koffie

Variatie is nog steeds een optie; via het 
compartiment voor gemalen koffie kunt u een 
andere koffiesmaak zetten zonder de bonen te 
verwisselen.

Stand-bymodus

Schakelt na één uur automatisch naar stand-by; 
gebruikt minder dan één kW per uur in stand-
bymodus.

Automatische reiniging van 
koffiedoorloopsysteem

Deze functie zorgt ervoor dat elke kop koffie 
zo vers mogelijk is: voordat het apparaat de 
stand-bymodus in- of uitschakelt, reinigt de 
machine automatisch het 
koffiedoorloopsysteem.

Keramische molens

Deze hightech molens verslaan de stalen 
molens van de concurrentie op vele vlakken: 
altijd het perfecte Italiaanse aroma dankzij de 
nauwkeurige maling zonder oververhitting, een 
superieure levensduur en uiterst stille werking.

Waarschuwing voor ontkalking

Speciaal lampje wijst de gebruiker erop dat de 
machine moet worden ontkalkt

Energiezuinig

Deze functie zorgt voor een minimaal 
stroomverbruik. Het apparaat verbruikt zelfs 
minder dan 1 watt per uur in de stand-
bymodus, die na een uur automatisch wordt 
ingeschakeld. Zo bespaart u geld en 
grondstoffen.

Eenvoudige toegang aan de voorkant
Alle onderdelen waar u gemakkelijk bij moet 
kunnen om elke dag heerlijke koffie te kunnen 
zetten (water, containers voor hele en 
gemalen koffiebonen, lekbak, afneembare 
zetgroep) zijn autonoom en eenvoudig vanaf 
de voorkant of bovenkant te bereiken.

Pre-brewing-systeem

Pre-brewing-systeem voor nog lekkerdere 
koffie. De Pre-brewing-technologie maakt de 
gemalen koffie vochtig voordat de koffie 
daadwerkelijk wordt bereid. Zo geniet u van 
nog meer aroma.

In één klik afneembare groep

De zetgroep – een Saeco-uitvinding- vormt het 
hart van onze machines en zorgt ervoor dat de 
machine alles zelf kan maken. U kunt er 
gemakkelijk bij en verwijdert het met slechts 
één klik zodat u het moeiteloos regelmatig 
kunt schoonmaken.
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Gewicht en afmetingen
• Productafmetingen: 45,5 x 33,0 x 42,5 cm
• Koffiebooncapaciteit: 250 gr
• Capaciteit afvalbak: 8 porties
• Gewicht: 8,5 kg

Meerdere dranken
• Melkvariaties: Pannarello: melk opschuimen

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1400 W
• Pompdruk: 15 bar
• Voltage: 230 V

Eenvoudig te gebruiken
• Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor 

gemalen koffie, Snel stoom, Afneembare zetgroep, 
Verwijderbaar waterreservoir

Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem

Waterreservoir
• Afneembaar waterreservoir
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 l

Ontwerp
• Kleur: zwart/zilver
• Materialen en afwerking: abs/roestvrij staal

Energiezuinig
• Energiezuinig: Automatische stand-by

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter
• Kophouder
• Heetwater-/stoomtuit
• Pannarello: Roestvrij staal
•

RI9305/11

SPECIFICATIES

Volautomatisch espressoapparaat
Gaggia Brera

http://www.gaggia.com

