
 

 

Saeco Intuita
Aвтоматична 
кафемашина

• Приготвя 3 варианта кафе
• Приставка Classic за 
разпенване

• Черно
• 5-степенна регулируема 
мелачка
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спресо от прясно смлени зърна
зберете аромата си с тази машина за еспресо
пресо машината Saeco Intuita ви предлага да вкусите еспресото от прясно смлени 
рна само с натискането на един бутон, да изберете аромат и да се радвате на 
сно използване, лесно персонализиране и лесно почистване

Перфектно автентично италианско кафе
• Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна.
• Кафе без изчакване благодарение на бойлер с бързо нагряване
• Кафе без вкус на изгоряло благодарение на 100% керамични мелачки

Настройте напитките според вкуса си
• Запазва дължината и силата на любимото ви кафе
• Насладете се на богатството на кафето с нашите регулируеми мелачки
• Избегнете загубата на топлина за всяка чаша кафе с регулируема струя

Лесно почистване и поддръжка
• Машината винаги ще бъде чиста, благодарение на автоматичното почистване на веригата.
• Лесно почистване, благодарение на подвижната група за приготвяне
• Лесно почистване, благодарение на възможността за измиване на частите в съдомиялна 
машина



 Автоматично почистване на веригата

Saeco създаде тази машина за еспресо с 
автоматично почистване на веригата за 
направа на кафе с вода при стартиране или 
изключване. Това предава страхотен, свеж 
вкус на всяка чаша кафе.

100% керамични мелачки

Тази кафемашина за еспресо е оборудвана 
със 100% керамични мелачки. Saeco 
използва керамични мелачки поради 
равномерното смилане без прегряване на 
кафените зърна за безупречно еспресо. 
Керамиката също осигурява дълготрайна 
ефективност и наистина тиха работа.

Нагревател с бързо загряване

Технологията на бойлера с бързо нагряване 
на Saeco осигурява непрекъсната готовност 

на кафемашината. Вече не е необходимо да 
чакате между отделните чаши кафе, а 
можете да ги приготвяте една след друга.

Класическа приставка за разпенване 
на мляко

Тази кафемашина Saeco се предлага с 
класически уред за млечна пяна, който 
професионалистите в правенето на кафе 
наричат "Pannarello". Той разпределя пара и 
е потопен в млякото за приготвяне на 
разкошна млечна пяна. Открийте бариста в 
себе си, като приготвяте вкусни млечни 
специалитети по традиционния начин!

Запазва дължината и силата на кафето

Винаги ще получавате перфектна чаша 
еспресо, приготвено по собствените ви 
предпочитания, благодарение на нашата 
функция за запомняне, която разрешава да 
регулирате дължината и силата на кафето 
според вкуса си. Наслаждавайте се на 
превъзходна напитка в любимата си чаша 
само с натискане на един бутон.

Регулируем улей за изливане

Регулируемата струя на нашата кафемашина 
за еспресо е подходяща за всяка чаша и, 
следователно, предотвратява разливането и 
охлаждането на кафето при изсипване в 
чашата. По този начин еспресото винаги се 
сервира при правилната температура, като 
машината се запазва чиста.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips – енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Идеалното еспресо
• Еспресо технология: Адаптерна система Saeco, 
Система за аромат: предварително приготвяне

Лесна употреба
• Почистване и поддръжка: Автоматично 
промиване на веригата за кафе

• Употреба: Регулируем разпределител на кафе, 
Бързо генериране на пара, Подвижен блок за 
приготвяне, Опция за нормално/дълго еспресо

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 256 x 440 x 

340 мм
• Вместимост за кафе на зърна: 300 гр
• Вместимост на контейнер за отпадъци: 10 чаши
• Вместимост на резервоара за вода: 1,5 л
• Максимална височина на чашката: 152 мм
• Тегло на изделието: 8 кг

Характеристики
• Pannarello: Пластмаса
• Едновременно приготвяне
• Съвместимост с филтър Brita: По желание

Дизайн
• Цвят: Матово черно
• Материали и покритие: Пластмаса

Технически данни
• Дължина на кабела: 80 см
• Захранване: 1850 W
• Брой нагреватели за вода: 1 нагревател
• Страна на произход: Проектирано в Италия, 
Произведено в Европа

• Подвижен блок за приготвяне
• Поддържани видове кафе: Цели зърна кафе
• Налягане на водата в помпата: 15 бара (идеално 
еспресо)

•
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