
Intelia
One Touch Cappuccino

Espresso & Cappuccino Perfetto od spoločnosti 
Philips Saeco
Certifikované centrom Centro Studi Assaggiatori – Italian 
Tasters

Nastavte svoj kávovar tak, aby ste dosiahli skvelú chuť

Tento kávovar získal certifikát za senzorickú kvalitu pripravovaného nápoja Espresso & Cappuccino       
Perfetto od spoločnosti Philips Saeco. Výsledky, ktoré dosahuje pri procese varenia espressa a cappuccina, 
spĺňajú prísne normy stanovené spoločnosťou Philips Saeco a sú hodnotené tým najpokrokovejším talians-
kym centrom z oblasti chuťovej analýzy, Centro Studi Assaggiatori – Italian Tasters. Philips Saeco je jedna z 
najmodernejších spoločností vyrábajúcich plnoautomatické espresso kávovary pre domácnosti, ktorá 
venuje veľkú pozornosť tomu, ako pripravované nápoje vplývajú na ľudské zmysly. Vďaka tomu vám prináša 
podmanivý a plnohodnotný zážitok v oblasti chute a vône. 
Toto špeciálne zameranie je dôležité najmä preto, že potešenie z espressa a cappuccina v sebe zahŕňa via-
cero zmyslov: pohľadom najskôr zhodnotíte kvalitu krémovej peny espressa či mliečnej peny cappuccina, 
čuchom si vychutnáte ich neodolateľnú vôňu, dotykom vnímate zamatovú jemnosť na podnebí a napokon 
vám chuťové poháriky odhalia ich chuť. 

Chuť je niečo veľmi osobné, no s našimi plnoautomatickými espresso kávovarmi určite nájdete tú správnu 
kombináciu lahodiacu vašim zmyslom. Ak chcete vyskúšať kávovar Espresso & Cappuccino Perfetto od 
spoločnosti Philips Saeco, vykonajte tieto kroky:

Espresso Perfetto od spoločnosti Philips Saeco
Zmes kávy

Adaptačný systém Saeco

Výber intenzity arómy (gramáž kávy)

Výpust na dávkovanie kávy

Nastavenie keramického mlynčeka kávy

Predvarenie

TTeplota

Veľkosť (dávka kávy v ml)

Čistá a plne pražená arabica

Predvolené nastavenie

3 zrná – silná (10 g)

Dolná pozícia

2 – jemné mletie

Predvolené nastavenie

PPredvolené nastavenie

35 ml
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Cappuccino Perfetto od spoločnosti Philips Saeco
Zmes kávy

Typ mlieka

Teplota mlieka

Adaptačný systém Saeco

Výber intenzity arómy (gramáž kávy)

Množstvo mlieka (dávka mlieka v ml)
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Výpust na dávkovanie kávy
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Predvarenie

Teplota
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Čistá a plne pražená arabica

Kvalitné čerstvé plnotučné mlieko

Z chladničky 

Predvolené nastavenie

3 zrná – silná (10 g)

Predvolené nastavenie

35 ml35 ml

Dolná pozícia

2 – jemné mletie

Predvolené nastavenie

Predvolené nastavenie

Predvolené nastavenie


