
 

 

Saeco Incanto
Volautomatische 
espressomachine - 
Refurbished

• 3 dranken
• Klassieke melkopschuimer
• PianoBlack
• AquaClean
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legant design. Indrukwekkende koffiekwaliteit.

oor maximale smaak
 Saeco Incanto zet een nieuwe standaard in zijn klasse. In de stijlvolle, roestvrijstalen 
huizing zorgt hoogwaardige Italiaanse technologie telkens weer voor heerlijke vers 
zette koffie. Al uw koffiedromen worden eindelijk vervuld.

Elke soort koffie voor elk moment
• Binnen een handomdraai genieten van 3 dranken
• Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
• Pas uw persoonlijke gebruikersprofiel aan en sla deze op

Elke soort koffie voor elk moment
• Pas de hoeveelheid aan, kies uit 5 aromasterktes en maak gebruik van 5 maalstanden

Behulpzaam en voorbereid op uw behoeften
• Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
• Grondig schoonmaken dankzij volledig afneembare zetgroep

Behulpzaam en voorbereid op uw behoeften
• Geniet van geweldige koffie dankzij automatisch reinigen en begeleid ontkalken
• Ontworpen voor maximale capaciteit in een compacte behuizing

Elk kopje koffie perfect gebrouwen
• Warme koffie vanaf de eerste kop met Thermoblock



 100% keramische molens

Onze molens zijn gemaakt van high-tech 
keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse 
bonen worden voorzichtig gemalen, zonder 
risico op oververhitting. Zo worden de beste 
smaken en aroma's geëxtraheerd voor 
minstens 20.000 koppen koffie met een 
superieure smaak.

3 dranken

Geniet van uw favoriete dranken op speciale 
momenten. Of u nu zin hebt in een espresso, 
een kop koffie of een drankje met melk, uw 
volautomatische machine levert het perfecte 
resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

AquaClean-filter

AquaClean is onze gepatenteerde waterfilter 
dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door 

het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor 
kalkvorming in de waterleiding van uw 
koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000* 
koppen zonder te ontkalken door het filter 
regelmatig te vervangen.

Automatisch reinigen & begeleid 
ontkalken

Het koffiedoorloopsysteem van deze 
espressomachine wordt automatisch met 
water gereinigd wanneer u de machine in- of 
uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van 
verse koffie met een heerlijke smaak. 
Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur 
van uw espressomachine. Deze machine geeft 
een signaal wanneer de machine moet worden 
ontkalkt. Berichten op het scherm geven aan 
wat u moet doen.

Klassieke melkopschuimer

De klassieke melkopschuimer, die barista's een 
Pannarello noemen, geeft stoom af om op 
eenvoudige wijze zacht melkschuim voor uw 
cappuccino te bereiden. Geef de barista in u de 
vrijheid en maak op traditionele wijze heerlijke 
melkspecialiteiten!

Pas uw koffie naar uw smaak aan

Deze volautomatische machine biedt een 
overvloed aan heerlijke opties om uw drankje 
aan uw smaak aan te passen. U kunt eenvoudig 
de hoeveelheid, sterkte en temperatuur voor 
elke drank personaliseren en opslaan. Voel u 
vrij om te experimenteren en bedenk heerlijke 
drankjes!

Hoge capaciteit en compact design

Geniet van meer ruimte en langere tijd zonder 
bijvullen dankzij het bonen- en waterreservoir, 
en de koffiediklade met hoge capaciteit in een 
uiterst compact ontwerp. Deze slimme, 
volautomatische machine biedt optimaal 
gebruiksgemak, eersteklas prestaties en grote 
capaciteit dankzij een waterreservoir, een 
bonenreservoir en een koffierestenbakje.

Premium afwerking in PianoBlack
Elk detail van deze machine is ontworpen en 
ontwikkeld voor de hoogste kwaliteit. De 
premium zwarte afwerking, die is geïnspireerd 
door Italiaans design en vakmanschap, gaat lang 
mee en past mooi in zowel klassieke als 
moderne keukens. Deze elegante machine ziet 
er net zo verfijnd uit als de koffie die u ermee 
zet.
Kenmerken
Volautomatische espressomachine - Refurbished
3 dranken Klassieke melkopschuimer, PianoBlack, AquaClean
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Algemene specificaties
• Melkoplossing: Klassieke melkopschuimer
• Gebruikersinterface: Basisdisplay

Technische specificaties
• Snoerlengte: > 100 cm
• Spanning: 230 V
• Land van herkomst: Roemenië
• Frequentie: 50 Hz
• Capaciteit koffiediklade: 15 servings
• Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
• Productgewicht: 7.2 kg
• Capaciteit bonenreservoir: 250 g
• Afvalbak: Toegang aan de voorkant
• Waterres.: Toegang aan de bovenkant
• Max. kophoogte: 150 mm
• Compatibiliteit filter: AquaClean
• Kleur en afwerking: PianoBlack
• Afmetingen van het product: 221 x 340 x 430 mm

Aanpassing
• Instellingen voor aromasterkte: 5
• Moleninstellingen: 5
• Hoeveelheid koffie: Instelbaar
• Aroma instellen vóór het zetten: Nee
• Gebruikersprofielen: 1
• Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid
• Dranken: Espresso, Espresso Lungo, Heet water
• Optie voor gemalen koffie
• Dubbele kop
• Dubbele kop melk: Nee

Andere functies
• Afneembare zetgroep
• Gusto perfetto
• Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
• Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
• Snel opwarmende boiler
•
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* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de 
machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken
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