
Syntia
Cappuccino

Espresso & Cappuccino Perfetto van Philips Saeco
Gecertificeerd door het Centro Studi Assaggiatori - Italian 
Tasters

Creëer de perfecte smaak met uw machine

Deze machine is gecertificeerd met het kwaliteitslabel Espresso & Cappuccino Perfetto van Philips Saeco. 
Dit label is toegekend omdat de espresso en cappuccino die met dit model wordt bereid voldoet aan de 
strikte zintuiglijke parameters die zijn opgesteld door Philips Saeco en is gecertificeerd door het meest 
geavanceerde centrum op het gebied van zintuiglijke analyse in Italië, het Centro Studi Assaggiatori - Italian 
Tasters. Philips Saeco is hét toonaangevende bedrijf op het gebied van volautomatische espressomachines 
voor thuisgebruik. Philips Saeco besteedt veel aandacht aan het effect dat dranken op de zintuigen hebben, 
zodat u een zodat u een overweldigende koffie-ervaring geniet op basis van de beste smaken en aroma's. 
Deze extra aandacht is belangrijk omdat bij het drinken van espresso en cappuccino meerdere zintuigen 
zijn betrokken; met de ogen waarderen we het mooie crèmelaagje, met de neus snuiven we het heerlijke 
aroma op, en met de mond en tong voelen we het fluweelachtige effect en proeven we de verfijnde 
smaak. 

Smaken verschillen en daarom biedt onze volautomatische machine altijd uw persoonlijke, favoriete com-
binatie van smaken. Als u de Espresso Perfetto van Philips Saeco wilt uitproberen, volg dan deze een-
voudige stappen

Espresso Perfetto van Philips Saeco

Koffiemelange

Saeco Adapting System

Aromasterkte (gr koffie)

Koffietuit

Instellingen keramische molen

Pre-brewing

TTemperatuur

Duur (ml koffieafgifte)

Pure, donker gebrande Arabica

Standaardinstelling

3 bonen - Sterk (10 gr)

Lage stand

1-Extra fijn

Standaardinstelling

StandaaStandaardinstelling

35 ml
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Smaken verschillen en daarom biedt onze volautomatische machine altijd uw persoonlijke, favoriete com-
binatie van smaken. Als u de Espresso Perfetto van Philips Saeco wilt uitproberen, volg dan deze een-
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Cappuccino Perfetto van Philips Saeco

Koffiemelange

Soort melk

Melktemperatuur

Saeco Adapting System

Aromasterkte (gr koffie)

Melkhoeveelheid (ml melkafgifte)

KKoffiehoeveelheid (ml koffieafgifte)

Koffietuit

Instellingen keramische molen

Pre-brewing

Temperatuur

Melkopschuiming

Pure, donker gebrande Arabica

Verse volle melk

Gekoeld 

Standaardinstelling

1 boon - Mild (8 gr)

Standaardinstelling

35 ml35 ml

Lage stand

1-Extra fijn

Standaardinstelling

Standaardinstelling

Standaardinstelling


