
 

 

Saeco Intuita
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 3-féle kávé főzésére képes
• Klasszikus tejhabosító
• fekete
• 5 lépésben állítható őrlőbetét

HD8750/19

E
V
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őr
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szpresszó friss kávészemekből
álasszon aromát ezzel az eszpresszógéppel
Saeco Intuita eszpresszógép segítségével egyetlen gombnyomással készíthet frissen 
ölt kávéból eszpresszót, melynek aromáját szabadon állíthatja. A használata, a testre 
bása és a tisztítása is egyszerű

Eredeti és tökéletes olasz kávé
• Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval
• Kávé azonnal a gyorsfűtésű vízmelegítőnek köszönhetően
• Égett íz nélküli kávé a 100% kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

Igazítsa az italokat az ízléséhez
• Mentse el kedvenc kávéfajtáját és erősségét
• Kísérletezzen a kávé intenzitásával az állítható őrlőbetéteknek köszönhetően
• Kerülje el a hőveszteséget: az állítható kifolyócső minden csészébe beleillik

Egyszerű tisztítás és karbantartás
• A készülék mindig tiszta az automatikus keringetésen alapuló tisztításnak köszönhetően
• Egyszerű tisztítás a kivehető központi egységnek köszönhetően
• Egyszerű tisztítás a mosogatógépben is mosható alkatrészeknek köszönhetően



 Automatikus keringetésen alapuló 
tisztítás

A Saeco úgy tervezte meg ezt az 
eszpresszógépet, hogy az a bekapcsoláskor 
vagy kikapcsoláskor automatikusan megtisztítja 
vízzel a kávé funkciókört. Ennek köszönhetően 
minden csésze kávénak nagyszerű, friss íze lesz.

100% kerámia őrlőbetétek

Ez az eszpresszógép 100% kerámia 
őrlőbetétekkel rendelkezik. A Saeco kerámia 
őrlőbetéteket használ egyenletes darálási 
képességük miatt, ami nem melegíti túl a 
kávészemeket, és tökéletes presszókávét 
készít. A kerámia hosszan tartó teljesítményt 
és teljesen csendes működést is biztosít.

Gyorsfűtésű vízmelegítő

A Saeco által kifejlesztett gyorsfűtésű 
vízmelegítő technológiának köszönhetően a 
készülék mindig működésre kész. Többé nem 
kell várnia a kávéadagok lefőzése között, a 
kávék egymás után készíthetők el.

Klasszikus tejhabosító

Ehhez a Saeco eszpresszógéphez klasszikus 
tejhabosító is tartozik, amelyet a baristák 
Pannarellónak neveznek. A gőzt kibocsátó 
készüléket a tejbe merítve pompás tejhabot 
készíthet. Engedje szabadjára az Önben rejlő 
baristát ízletes tejkülönlegességek készítésével 
hagyományos módon!

Elmenti a kávé fajtáját és erősségét

Minden alkalommal a személyes ízlésének 
megfelelő, tökéletesen főzött kávét kapja, 

köszönhetően a memória funkciónak, melynek 
segítségével ízlésének megfelelően állíthatja be 
kávéja hosszúságát és erősségét. Ha kedvenc 
csészéjében szeretné élvezni egy csodás ital 
élményét, csak egy gombot kell megnyomnia.

Állítható kifolyó

Az eszpresszógépeinkre szerelt állítható 
kifolyócső minden csészébe beleillik, így 
elkerülhető a kávé kifröccsenése és kihűlése 
miközben a gép azt a csészébe adagolja. Ily 
módon a kávé hőmérséklete mindig megfelelő 
lesz és a gép is tiszta marad.

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips zöld 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
3-féle kávé főzésére képes Klasszikus tejhabosító, fekete, 5 lépésben állítható őrlőbetét
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A tökéletes eszpresszó kávé
• Eszpresszó technológia: Saeco központi rendszer, 

Aroma rendszer: előforrázás

Egyszerű használat
• Tisztítás és karbantartás: Automatikus öblítés
• Használat: Állítható kávéadagoló, Gyors gőzölés, 

Kivehető központi egység, Normál / hosszú 
eszpresszó választási lehetőség

Tömeg és méretek
• Termék méretei (ho x mé x ma): 256 x 440 x 

340 mm
• Szemes kávé kapacitás: 300 g
• Hulladéktartály kapacitása: 10 adag
• Víztartály űrtartalma: 1,5 L
• Maximális csészemagasság: 152 mm
• Termék tömege: 8 kg

Jellemzők
• Pannarello: Műanyag
• Párhuzamos kávéfőzés
• Használható Brita szűrővel: Választható

Formatervezés
• Szín: Matt fekete
• Anyag és kivitelezés: Műanyag

Műszaki adatok
• Vezetékhossz: 80 cm
• Energiaellátás: 1850 W
• Vízforralók száma: 1 vízforraló
• Származási hely: Olaszországban tervezve, Gyártás 

helye: Európa
• Kivehető központi egység
• Támogatott kávétípusok: Egész kávészemek
• Víznyomás a szivattyúban: 15 bar (tökéletes 

eszpresszó)
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
3-féle kávé főzésére képes Klasszikus tejhabosító, fekete, 5 lépésben állítható őrlőbetét
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