
 

 

Saeco Incanto
Popolnoma samodejni 
espresso kavni aparat

• 3 napitki
• Klasičen penilnik mleka
• Klavirsko črna
• AquaClean
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apredna tehnologija zagotavlja najboljši okus
eco Incanto postavlja nove standarde v svojem razredu. V izjemno prefinjenem ohišju 
 skriva visokokakovostna italijanska tehnologija, ki omogoča pripravo božanske kave. 
nčno lahko uživate v sanjski kavi.

Vse vrste kave za vsak trenutek
• Uživajte v 3 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek
• Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko
• Nastavite in shranite osebni uporabniški profil

Vse vrste kave za vsak trenutek
• Prilagajate lahko dolžino, 5 nastavitev za moč arome in 5 nastavitev mlinčka

Vedno pripravljen, da pripravi napitek po vaših željah
• S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna
• Popolnoma snemljiva kuhalna enota omogoča temeljito čiščenje

Vedno pripravljen, da pripravi napitek po vaših željah
• Uživajte v odlični kavi s samodejnim spiranjem in vodenim odstranjevanjem vodnega kamna
• Izjemna zmogljivost v majhni zasnovi

Vsaka skodelica kave je popolna
• Grelni sistem Thermoblock ponudi vročo kavo že v prvi skodelici



 100 % keramični mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: 
izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno 
zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih 
dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za 
najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

3 napitki

Popestrite svoje trenutke s skodelico 
najljubšega napitka. S popolnoma samodejnim 
espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v 
trenutku in brez posebnih priprav uživali v 
popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači 
na osnovi kave ali mleka.

Filter AquaClean

AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki 
izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. 

Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna 
v krogotoku vode kavnega aparata: z redno 
menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic 
kave brez odstranjevanja vodnega kamna.

Samodejno spiranje in vodeno 
odstranjevanje vodnega kamna

Espresso kavni aparat je zasnovan tako, da ob 
vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z 
vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z 
vsako skodelico. Življenjsko dobo espresso 
kavnega aparata pa podaljšate z rednim 
odstranjevanjem vodnega kamna, na katerega 
vas aparat po potrebi opozori sam. Skozi 
postopek vas vodijo sporočila na zaslonu, ki 
sporočajo, kaj morate narediti in kdaj.

Klasičen penilnik mleka

Klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah 
pravijo tudi Pannarello, proizvaja paro za 
enostavno pripravo nežne mlečne pene za 
kapučino. Bodite pravi mojster za pripravo 
kave in okusne mlečne specialitete pripravite 
na klasičen način.

Kava po vašem okusu

Popolnoma samodejni aparat ponuja obilico 
možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen 
natančno po vašem okusu. Enostavno 
prilagodite dolžino, moč in temperaturo 
napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, 
preizkušajte in odkrivajte nove okuse.

Visoka zmogljivost in kompaktna 
zasnova

Posode za zrna, vodo in ostanke kave visoke 
zmogljivosti in izjemno kompaktne zasnove 
zagotavljajo več prostora in daljšo uporabo 
brez polnjenja. Inteligentni samodejni aparat z 
velikimi posodami za vodo, zrna in ostanke 
zagotavlja priročno uporabo, vrhunsko 
učinkovitost ter vrhunske rezultate.

Vrhunska površina v klavirsko črni barvi
Vse podrobnosti tega aparata so bile 
zasnovane in dodelane za najvišjo kakovost. 
Vrhunska črna površina z navdihom italijanske 
oblike in izdelave bo prenesla preizkus časa v 
vsaki klasični ali sodobni kuhinji. Vaš aparat bo 
z elegantnim videzom čiste zasnove videti 
popolno kot kava, ki jo pripravi.
Značilnosti
Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
3 napitki Klasičen penilnik mleka, Klavirsko črna, AquaClean
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Prilagajanje
• Nastavitve za moč arome: 5
• Nastavitve mlinčka: 5
• Dolžina kave: Nastavljivo
• Nastavitev arome pri predkuhanju: Ne
• Uporabniški profili: 1
• Nastavitve temperature: 3

Različni
• Napitki: Espresso, Dolgi espresso, Vroča voda
• Možnost za kavni prašek
• Dvojna skodelica
• Dvojna skodelica mleka: Ne

Druge funkcije
• Gusto perfetto
• Samodejno spiranje in vodeno odstranjevanje 

vodnega kamna
• Snemljiva kuhalna enota
• Glavni gumb za vklop/izklop
• Grelnik za hitro segrevanje

Tehnične specifikacije
• Napetost: 230 V
• Dolžina kabla: > 100 cm
• Država porekla: Romuniji
• Frekvenca: 50 Hz
• Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
• Zmogljivost posode za ostanke kave: 15 skodelic
• Prostornina za kavna zrna: 250 g
• Teža izdelka: 7.2 kg
• Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
• Posoda za vodo: Dostop z zgornje strani
• Združljivost filtra: AquaClean
• Največja višina skodelice: 150 mm
• Barva in površina: Klavirsko črna
• Dimenzije izdelka: 221 x 340 x 430 mm

Splošne specifikacije
• Rešitve za mleko: Klasičen penilnik mleka
• Uporabniški vmesnik: Osnovni zaslon
•

Specifikacije
Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
3 napitki Klasičen penilnik mleka, Klavirsko črna, AquaClean
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* Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. 
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja.

* Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja

http://www.philips.com

