
 

 

Philips Saeco Syntia
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Zintegr. dzbanek i spieniacz do 
mleka

• Stal szlachetna

HD8839/32
Poznaj smak prawdziwego włoskiego espresso w domu

Niewielki, elegancki ekspres z funkcją mielenia
Idealne połączenie niewielkich wymiarów, wydajności, wzornictwa i materiałów wysokiej 

jakości

Prawdziwa włoska doskonałość kawy
• Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom
• Gorąca kawa w mgnieniu oka dzięki szybkiemu bojlerowi
• Wbudowana funkcja automatycznego dodawania mleka z możliwością łatwego uzupełniania

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i usuwania kamienia
• Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Łatwe czyszczenie dzięki częściom przystosowanym do mycia w zmywarce
• Nowoczesne wzornictwo z wykończeniem ze stali szlachetnej

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami
• Zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy
• Eskperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom
• Zapobiegający utracie ciepła regulowany kranik pasujący do każdej filiżanki



 Stal nierdzewna

Nowoczesne wzornictwo ekspresu do kawy 
Saeco dopełnia wykończenie ze stali 
szlachetnej. Stal szlachetna jest elegancka i 
doskonale wygląda na kuchennym blacie. 
Zapewnia też większą odporność i wysoką 
trwałość urządzenia.

Ceramiczne młynki

Ekspres do kawy jest wyposażony w 
ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje młynki 
ceramiczne, ponieważ dokładne mielenie bez 
przegrzewania ziaren to gwarancja 
znakomitego espresso. Młynki ceramiczne 
gwarantują też trwałość i cichą pracę ekspresu.

Szybki bojler

Technologia zastosowana w ekspresie firmy 
Saeco sprawia, że ekspres jest zawsze gotowy 

do pracy. Podczas zaparzania espresso nie ma 
konieczności czekania między kolejnymi 
filiżankami — można przygotowywać kawę za 
kawą.

Zapamiętywanie ustawień kawy

Dzięki innowacyjnej funkcji pamięci, która 
pozwala dostosować ilość, moc i temperaturę 
parzonej kawy, zawsze otrzymasz filiżankę 
wyśmienitej kawy zaparzonej specjalnie dla 
Ciebie, zgodnie z własnymi preferencjami. 
Delektuj się wyśmienitą kawą w ulubionej 
filiżance za naciśnięciem jednego przycisku.

Regulowany dozownik

Regulowany kranik ekspresu do kawy pasuje 
do każdej filiżanki, dzięki czemu kawa się nie 
rozlewa i nie stygnie podczas nalewania. W ten 
sposób serwowane espresso ma zawsze 
właściwą temperaturę, a ekspres pozostaje 
czysty.

Możliwość mycia części w zmywarce

Tackę ociekową Saeco oraz spieniacz lub 
pojemnik na mleko możesz myć w zmywarce. 
Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia 
higieniczne czyszczenie.

5-stopniowe, regulowane młynki

Różne mieszanki kawy wymagają różnego 
stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię 
aromatu. W tym ekspresie można ustawić 5 
różnych grubości mielenia, od 
najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po 
najgrubsze dla łagodniejszej café crème.
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Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
Zintegr. dzbanek i spieniacz do mleka Stal szlachetna
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Doskonałe espresso
• Technologia Espresso: System przystosowawczy 

Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne 
zaparzanie

Do przygotowywanie różnych napojów
• Wiele rodzajów mleka: Wbudowana funkcja 

automatycznego przygotowywania mleka

Dane techniczne
• Zasilanie: 1400 W
• Napięcie: 230 V
• Ciśnienie pompki: 15 bar
• Częstość: 50 Hz

Dane techniczne
• Długość przewodu: 80 cm
• Obsługiwane rodzaje kawy: Całe ziarna kawy, 

Kawa mielona
• Moc: 1400 W
• Napięcie: 230 V
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)

• Częstotliwość: 50 Hz
• Liczba bojlerów wody: 1 bojler

Waga i wymiary
• Waga: 8,700 kg
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Waga produktu: 8,7 kg
• Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 

330 x 450 x 415 mm
• Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Intuicyjność
• Przeznaczenie: Regulowany dozownik kawy, 

Możliwość używania kawy mielonej, Dostęp do 
wszystkich funkcji od przodu urządzenia, Szybka 
para, Wyjmowany blok zaparzający, Wyjmowany 
zbiornik wody

• Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne płukanie 
obiegu kawy

Serwis
• 2 lata gwarancji
•
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Dane techniczne
Automatyczny ekspres do kawy
Zintegr. dzbanek i spieniacz do mleka Stal szlachetna
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