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Espresso ja cappuccino yhdellä painalluksella

Parempi maku keraamisella kahvipapumyllyllä

Vain täysin automaattinen Saeco Intelia -espressokeitin tarjoaa täydellisen

espressokokemuksen. Laite on helppokäyttöinen, mukautettava ja helppo

puhdistaa. Valmista täydellinen cappuccino, latte macchiato, espresso tai kuumaa

vettä: kaikki onnistuu.

Edistynyt tekniikka täydellisen kahvin valmistukseen

Viisi jauhatusasetusta – valitse mieleisesi aromi

Täyskeraaminen kahvimylly takaa täyteläisen maun

Samettinen maitovaahto klassisella maidonvaahdottimella

Miellyttävä käyttää

Helposti puhdistettava ja täysin irrotettava suodatinyksikkö



Täysin automaattinen espressokeitin HD8751/11

Kohokohdat

Viisiportainen kahvimyllyn säätö

Eri kahvilaadut vaativat erilaisen jauhatuksen,

ja tällä espressokeittimellä onnistut joka kerta.

Keittimen viidellä eri jauhatusasetuksella

valmistat aina täydellistä kahvia

täyteläisimmästä espressojauhatuksesta

kevyemmän kahvin karkeaan jauhatukseen.

Täyskeraaminen kahvimylly

Täyskeraaminen kahvimylly on kestävä ja

takaa täyteläisen kahvinautinnon vielä

vuosienkin päästä. Keraaminen materiaali

optimoi jauhatuksen siten, että vesi uuttuu

kahvin läpi tasaisesti ja kahvipapujen aromit

säilyvät. Toisin kuin tavallisissa

kahvimyllyissä, keraaminen materiaali estää

kahvia kuumenemasta liikaa. Näin se ei

maistu palaneelta.

Irrotettava suodatinyksikkö

Tehokkuus ja helppokäyttöisyys olivat

päätavoitteita, kun Saeco kehitti ensimmäisen

suodatinyksikkönsä 30 vuotta sitten.

Suodatinyksikkö on yhtä näppärä käyttää vielä

tänäkin päivänä. Se on edelleenkin helppo

puhdistaa – irrotus ja muutaman sekunnin

huuhtelu hanan alla riittää. Suodatin asetetaan

paikalleen aivan yhtä helposti.

Klassinen maidonvaahdotin

Klassinen maidonvaahdotin sopii kaikille, jotka

haluavat esitellä kahvinvalmistustaitojaan, ja

sen käyttö on

helppoa. Muutamassa sekunnissa saat

pehmeän ja samettisen vaahdon, joka kruunaa

aamukahvisi.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Eurooppa

Huolto

1 vuoden takuu

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1900 W

Pinnoitus

Boilerin materiaali: Ruostumaton teräs

Vesisäiliön materiaali: Muovi

Panarellon materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Muovi

Valumisastian materiaali: Ruostumatonta

terästä

Kaatonokan materiaali: Muovi

Yleiset tiedot

Yhden painalluksen valikoima: 3

Kahvin vahvuusasetukset: 3

Karkeusasetukset: 5

Näyttö: LCD

Juoman mukautus: Säädettävä kahvin

voimakkuus, Säädettävä lämpötila, Säädettävä

kupin tilavuus

Kahvijuomat: Espresso, cappuccino, kuuma

vesi, cafè créme, vaahdotettu maito, espresso

macchiato, latte macchiato

Käytettävä kahvityyppi: Kokonaiset

kahvipavut, kahvijauhe

Samaan aikaan valmistettavien kupillisten

määrä: 2

Boilerin tyyppi: Nopeakäyttöinen

kuumavesisäiliö

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Automaattinen

huuhtelujakso, Automaattinen kalkinpoisto,

Irrotettava suodatinyksikkö, Brita-

vedensuodatin (lisävaruste)

Erityistoiminnot: Keraaminen kahvimylly,

Höyrytys, Kuuma vesi -toiminto, Esikeitin,

Manuaalinen Pannarello-maidonvaahdotin

Helppo ja mukava käyttää: Näyttö, Säädettävä

kaatonokka, Irrotettava valumisastia,

Automaattinen virrankatkaisu, Automaattinen

valmiustila

Tekniset tiedot

Pumpun paine: 15 baaria

Yhden kupin suodatusaika: 45 (espresso) –

100 (iso kahvi) s; sekuntia

Jännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz

Tilavuus, vesisäiliö: 1,5 V

Kupin enimmäiskorkeus: 130 mm

Papusäiliön tilavuus: 300 g

Johdon pituus: 0,8 m

Vesiboilerit: 1

Jätesäiliön tilavuus: 10 annosta

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 256 x 440 x

340 mm

Tuotteen paino: 8,9 kg

Muotoilu

Väri: Musta
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