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Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb
Z vrhunskim aparatom za kapučino Saeco
Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam omogoča popolno espresso
izkušnjo v aparatu za enostavno uporabo in čiščenje
Pristna in popolna italijanska kava
Samodejni penilnik mleka za okusno spenjeno mleko
Grelnik za hitro segrevanje omogoča hitro pripravo kave
100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana
Nastavite napitke po svojem okusu
Shranite najljubše nastavitve za kavo
Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane
Preprečite izgubo toplote in skodelice opremite z našim nastavljivim dulcem
Enostavno čiščenje in vzdrževanje
Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat
Odstranljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje
Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje
Aparat za kapučino za strojno pomivanje
Jasni barvno označeni uporabniški vmesnik
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Značilnosti
Aparat za kapučino za strojno pomivanje

Shrani nastavitve za kavo

5-stopenjski nastavljivi mlinčki

Optimalno delovanje espresso kavnega
aparata Saeco zagotovite tako, da aparat za
kapučino perete z mlačno vodo ali v
pomivalnem stroju.

Inovativna spominska funkcija z nastavljivo
dolžino, močjo in temperaturo vam omogoča,
da vedno pripravite popolno kavo povsem po
svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v
okusni kavi iz najljubše skodelice.

Različne kavne mešanice imajo različno groba
zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn
tega espresso kavnega aparata lahko nastavite
na 5 stopenj – od najbolj ﬁnega mletja za
espresso polnega okusa do najbolj grobega
mletja za kremno kavo.

100 % keramični mlinčki
Nastavljiv dulec

Odstranljiva kuhalna enota

Ta espresso kavni aparat ima 100 % keramične
mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke
uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva
kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso.
Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in
popolnoma tiho delovanje.

Nastavljiv dulec naših espresso kavnih
aparatov je primeren za vse skodelice in
preprečuje škropljenje ali hlajenje kave med
nalivanjem v skodelico. Zato je espresso vedno
postrežen pri idealni temperaturi, aparat pa
vedno čist.

Grelnik za hitro segrevanje
Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je
aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko
pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba
čakati med posameznimi pripravami.

Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček
za mleko aparata Saeco lahko priročno
pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite
pri času in zagotovite higiensko čiščenje.

Inovativna kuhalna enota aparata Saeco
predstavlja osrčje espresso kavnega aparata in
zagotavlja samodejno delovanje. Do kuhalne
enote lahko glede na model enostavno
dostopate s sprednje ali bočne strani. Lahko jo
tudi enostavno odstranite za priročno spiranje
pod tekočo vodo in tako zagotovite najboljšo
higieno.

Philipsov zeleni logotip
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.
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Speciﬁkacije
Popolna espresso kava
Tehnologija za pripravo espresso kave: Sistem
za prilagoditev Saeco, Sistem za aromo:
predkuhanje
Enostavna uporaba
Čiščenje in vzdrževanje: Samodejno izpiranje
kavnega toka, Odstranjevanja vodnega kamna
Uporaba: Prilagodljiv sistem za nalivanje,
Površina za skodelico, Hitra para, Odstranljiva
kuhalna enota, Možnost za običajno/dolgo
espresso kavo

Tehnični podatki
Napajanje: 1900 W
Pritisk črpalke: 15 bar
Teža in dimenzije
Najvišja višina skodelice: 130 mm
Dimenzije izdelka (D x G x V): 256 x 340 x
440 mm
Teža: 8 kg
Kapaciteta za kavna zrna: 300 g
Kapaciteta predala z ostanki kave: 10 skodelic

Varčevanje z energijo
Varčevanje z energijo: Samodejno stanje
pripravljenosti
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Značilnosti
Aparat za kapučino
Vroča voda/parna šoba
Pannarello: Nerjavno jeklo
Sočasna priprava
Podpira ﬁltre Brita: Izbirno
Zasnova
Barva: Srebrna/črna
Materiali: Plastično
Tehnične speciﬁkacije
Material grelnika: nerjavno jeklo
Zbiralnik za vodo
Prostornina zbiralnika za vodo: 1,5 l

