
 

 

Saeco Intuita
W pełni automatyczny 
ekspres do kawy

• Parzenie 3 rodzajów kawy
• Klasyczny spieniacz do mleka
• Czarny
• 5-stopniowy, regulowany 

młynek
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spresso ze świeżych ziaren kawy
en ekspres do kawy umożliwia wybór aromatu
spres do kawy Saeco Intuita oferuje możliwość delektowania się espresso ze świeżo 
ielonych ziaren kawy za jednym dotknięciem przycisku. Umożliwia również wybór 
cy aromatu oraz jest prosty w obsłudze, regulacji i czyszczeniu.

Prawdziwa włoska doskonałość kawy
• Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
• Kawa bez czekania dzięki szybkiemu bojlerowi
• Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

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

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Czysty ekspres dzięki automatycznemu czyszczeniu obiegu
• Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu
• Łatwe czyszczenie dzięki częściom przystosowanym do mycia w zmywarce



 Automatyczne czyszczenie obiegu

Ekspres został zaprojektowany przez firmę 
Saeco w taki sposób, aby obieg kawy był 
automatycznie czyszczony po włączeniu lub 
wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonały, 
świeży smak każdej filiżanki kawy.

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.

Klasyczny spieniacz do mleka

Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w 
klasyczny spieniacz do mleka nazywany 
„Pannarello”. Spieniacz wytwarza parę — 
należy go zanurzyć w mleku, aby przygotować 
cudowną piankę. Wyzwól w sobie baristę, 
przygotowując pyszne napoje mleczne w 
tradycyjny sposób!

Zapamiętywanie długości parzenia i 
mocy kawy

Dzięki funkcji pamięci, która umożliwia 
ustawienie odpowiedniego czasu parzenia i 
mocy, zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej 
kawy zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z 
Twoimi preferencjami. Delektuj się wyśmienitą 
kawą w ulubionej filiżance za naciśnięciem 
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.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
Zalety
W pełni automatyczny ekspres do kawy
Parzenie 3 rodzajów kawy Klasyczny spieniacz do mleka, Czarny, 5-stopniowy, regulowany młynek
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Doskonałe espresso
• Technologia Espresso: System przystosowawczy 

Saeco, System zatrzymujący aromat: wstępne 
zaparzanie

Wygodne użytkowanie
• Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne płukanie 

obiegu kawy
• Użytkowanie: Regulowany dozownik kawy, Szybka 

para, Wyjmowany blok zaparzający, Zwykłe / 
przedłużone espresso

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 

256 × 440 × 340 mm
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 300 g
• Pojemność pojemnika na odpadki: 10 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
• Maksymalna wysokość filiżanki: 152 mm
• Waga produktu: 8 kg

Właściwości
• Pannarello: Plastik
• Jednoczesne parzenie
• Zgodność z filtrem Brita: Opcjonalnie

Wzornictwo
• Kolor: Matowa czerń
• Materiały i wykończenie: Plastik

Dane techniczne
• Długość przewodu: 80 cm
• Moc: 1850 W
• Liczba bojlerów wody: 1 bojler
• Kraj pochodzenia: Zaprojektowano we Włoszech, 

Wyprodukowano w Europie
• Wyjmowany blok zaparzający
• Obsługiwane rodzaje kawy: Całe ziarna kawy
• Ciśnienie wody w pompie: 15 barów (doskonałe 

espresso)
•

Dane techniczne
W pełni automatyczny ekspres do kawy
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