
 

 

Saeco Incanto
W pełni automatyczny 
ekspres do kawy

• Parzenie 4 rodzajów kawy
• Klasyczny spieniacz do mleka
• Stal szlachetna
• 5-stopniowy, regulowany 

młynek

HD8911/21
Elegancki wygląd. Rewelacyjna jakość kawy.

Zaawansowana technologia zapewniająca pełnię smaku
Ekspres do kawy Saeco Incanto to nowy standard w swojej klasie. Niezwykle wyrafinowana 

obudowa kryje w sobie wysokiej jakości włoską technologię opracowaną, aby za każdym 
razem parzyć wyśmienitą kawę. Twoje marzenia o kawie wreszcie się spełniają.

Szeroki wybór kaw
• Kawa bezkofeinowa o równie dobrym smaku dzięki funkcji proszku

Szeroki wybór kaw
• Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania
• Wysoka efektywność
• Łatwa konserwacja dzięki automatycznemu cyklowi czyszczenia
• Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie
• Aksamitna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania
• Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil



 Ceramiczne młynki

Solidne ceramiczne młynki gwarantują 
przyjemność z doskonałej kawy na długie lata. 
Wykonany z ceramiki młynek doskonale mieli 
ziarno, co pozwala wodzie równo przepływać, 
wydobywając najczystszą esencję z ziaren. W 
przeciwieństwie do „zwykłych” młynków 
materiał ceramiczny sprawia, że kawa nie ma 
posmaku przypalonych ziaren.

Termoblok

Gdy liczy się każda sekunda, dzięki bojlerowi 
możesz zaparzyć doskonałe espresso i 
cappuccino bez konieczności czekania. Sekret 
tkwi w obudowie z lekkiego aluminium i stali 
szlachetnej, która może szybko osiągnąć 
wysoką temperaturę.

Klasyczny spieniacz do mleka

Klasyczny spieniacz do mleka jest dla osób, 
które uwielbiają przyjmować rolę mistrza, a 
cała procedura jest wyjątkowo prosta. W ciągu 
kilku sekund możesz stworzyć gęstą, 
jedwabistą piankę — największą ozdobę 
Twojej kawy.

Filtr AquaClean

Opatentowana innowacja firmy Saeco — filtr 
wody AquaClean — pozwala w optymalny 
sposób wykorzystać w pełni automatyczny 
ekspres do kawy. Zmieniając filtr na życzenie 
urządzenia, nie musisz usuwać kamienia z 
automatycznego ekspresu do kawy do 
momentu zaparzenia do 5000 filiżanek*. Przez 
cały ten czas kawa parzona jest z 
wykorzystaniem czystej i wolnej od 
zanieczyszczeń wody. Dodatkową korzyścią 

jest to, że po zainstalowaniu filtra AquaClean w 
ekspresie do kawy Saeco automatycznie 
zostaje wyłączone przypomnienie o 
konieczności usunięcia kamienia.

Funkcja kawy mielonej

Czasami miło jest wypić intensywną, 
przepyszną kawę bez kofeiny. Dzięki funkcji 
kawy mielonej możesz pić bezkofeinową kawę, 
kiedy tylko masz ochotę.

Wysoka efektywność

Ekspresy Saeco Incanto nowatorsko łączą w 
sobie efektywność i dbałość o szczegóły, aby 
spełniać najwyższe standardy w Twoim domu, 
utrzymując zużycie wody i energii na niskim 
poziomie. Dzięki programowanemu trybowi 
gotowości wystarczy, że określisz, kiedy 
ekspres Saeco Incanto nie będzie potrzebny, a 
wyłączy się on automatycznie. Nic prostszego.
Zalety
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Masa i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

215 x 429 x 330 mm

Ogólne dane techniczne
• Odpowiednie dla: Całe ziarna kawy, kawa mielona
• Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: AquaClean filter 

compatible, Automatic de-scaling cycle, Automatic 
rinse cycle, Removable brewing group

• Ustawienia mocy kawy: 5
• Personalizacja poszczególnych napojów: 

Adjustable coffee strength, Adjustable 
temperature, Adjustable cup volume

• Ustawienia młynka: 5
• Łatwość i komfort użytkowania: Removable drip-

tray, Display, Automatic stand-by, Removable 
water tank

• Ustawienia temperatury: 3
• Funkcje specjalne: Manual milk frother Pannarello, 

Ceramic grinder, Hot water option
• Typ wyświetlacza: LCD
• Napoje kawowe: Espresso, espresso lungo, 

mleczna pianka, gorąca woda

Projekt
• Kolor: Stainless steel

Dane techniczne
• Napięcie: 230 V

• Długość przewodu: 0,8 m
• Pojemność pojemnika na ziarna: 250 g
• Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 

(café lungo) s
• Częstość: 50 Hz
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 serv
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 l
• Maks. wysokość filiżanki: 152 mm
• Ciśnienie pompki: 15 bar
• Bojlery wody: 1

Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Europa

Masa i wymiary
• Waga produktu: 7,2 kg

Wykończenie
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
• Materiał korpusu głównego: Plastik
• Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
• Materiał zbiornika wody: Plastik
• Materiał przystawki Pannarello: Stal szlachetna

Serwis
• 2 lata gwarancji: Yes

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 1850 W
•

Dane techniczne
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* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.
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