
 

 

Saeco Intuita
Automatisk 
espressomaskin

• Brygger 3 kaffevarianter
• Klassisk mjölkskummare
• Svart
• Kvarn med 5 justerbara steg

HD8750/11
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spresso på färska bönor
ed den här espressomaskinen kan du välja den arom som passar dig

d espressomaskinen Saeco Intuita kan du avnjuta en espresso på nymalda bönor bara 
nom att trycka på en knapp, och dessutom välja arom. Den är lätt att använda, anpassa 
h rengöra

Avancerad teknik för att skapa det perfekta kaffet
• Finjustera kaffets styrka med 5 justerbara kvarninställningar
• Extrahera maximal smak med helkeramisk kvarn
• Krämigt mjölkskum med den klassiska mjölkskummaren

Bekvämligheten ingår i upplevelsen
• De helt löstagbara bryggruppen kan rengöras på nolltid
• Automatisk rengöringscykel som gör allt enklare



 Kvarnar som är justerbara i 5 steg

När det gäller malningen misslyckas den här 
maskinen aldrig. Olika kaffeblandningar kräver olika 
malningsnivåer för att smaken ska komma till sin rätt. 
Maskinen har fem justerbara inställningar – från den 
finaste malningen för en fyllig espresso, till den 
grövsta malningen för ett mildare kaffe.

Helkeramisk kaffekvarn

Den robusta helkeramiska kvarnen garanterar en ren 
njutning under många år. Det keramiska materialet 
skapar perfekt malning, som gör att vattnet flödar 
jämnt och bönornas smak tillvaratas. Till skillnad från 
andra "vanliga" kvarnar förhindrar det keramiska 
materialet att kaffet överhettas och smakar bränt.

Löstagbar bryggrupp

Effektivitet och enkel användning var grundläggande 
när Saeco uppfann den första bryggruppen för 30 år 
sedan. Och fortfarande är den en inspirerande 
teknikpryl. Som alltid är den är enkel att rengöra – ta 
bort den och rengör den under rinnande vatten i 
några sekunder och sätt sedan tillbaka den lika lätt.

Automatisk rengöring

Den automatiska rengöringen gör det enkelt att ta 
hand om och öka maskinens livslängd – vilket ger dig 
mer tid att njuta av ditt kaffe i stället för rengöring.

Klassisk mjölkskummare

Den klassiska mjölkskummaren är för den riktiga 
hemma-baristan, och det är så enkelt. Inom några 
sekunder kan du skapa ett fylligt, krämigt skumlager 
– kronan på verket för ditt kaffe.
Specifikationer
HD8750/11

Hållbarhet
• Strömförbrukning, bryggning: 1 850 W

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 256 x 440 x 340 mm
• Produktens vikt: 8,0 kg

Allmänna specifikationer
• Variation med en knapptryckning: 3
• Inställningar för kvarnen: 5
• Anpassa per dryck: Inställbar kopp volym
• Specialfunktioner: Keramisk kvarn, Pannarello, 

manuell mjölkskummare, Förbryggning
• Kaffedrycker: Espresso, cappuccino, hett vatten, 

cafè créme, skummad mjölk, espresso macchiato, 
latte macchiato

• Passar för: Hela kaffebönor
• Koppar samtidigt: 2
• Enkel att rengöra och underhålla: Automatisk 

sköljning, Brita vattenfilter, tillval, Löstagbar 
bryggrupp, Avkalkningsindikator, Delar som kan 
diskas i diskmaskin

• Enkel och bekväm att använda: Löstagbar 
droppbricka, Justerbar pip, Automatisk standby, 
Löstagbar vattentank

• Typ av kokare: Snabb bryggfunktion
• Antal användarprofiler: 1

Legering
• Droppbrickans material: Rostfritt stål
• Ångrörets material: Plast
• Material, vattenbehållare: Plast
• Material i huvudenhet: Plast
• Kokarens material: Rostfritt stål (inox)
• Material till pip: Plast

Service
• 2 års garanti

Design
• Färg: Svart

Ursprungsland
• Tillverkad i: Europa

Tekniska specifikationer
• Bryggningstid, 1 kopp: 45 (espresso) till 100 (långt 

kaffe) sek
• Kapacitet, vattentank: 1,5 L
• Sladdlängd: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spänning: 230 V
• Vattenkokare: 1
• Max. höjd för mugg: 130 mm
• Behållare för kaffebönor, kapacitet: 300 gr
• Pumptryck: 15 bar
• Avfallsbehållare, kapacitet: Upp till 10 

portioner portioner

Tillbehör
• Medföljer: Rengöringsborste, Kaffemått, 
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