
Mesin espresso
super-otomatis

Intelia

 
Menyeduh 7 varian kopi

Pembuih Susu Klasik

Hitam

Penggiling dengan 5 setelan

 

HD8751/11

Espresso dan Cappuccino dengan satu

sentuhan
Dengan penggiling biji kopi dari keramik untuk cita rasa lebih

nikmat

Hanya mesin espresso super otomatis Saeco Intelia yang menawarkan

pengalaman Espresso sempurna, mudah digunakan, mudah disesuaikan, dan

mudah dibersihkan. Membuat Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, atau air

panas: apa saja bisa.

Teknologi canggih yang dirancang untuk kesempurnaan kopi

Menyesuaikan kekentalan kopi dengan 5 setelan penggiling

Mengekstrak cita rasa terbaik dengan penggiling keramik 100%

Buih susu lembut dengan Pembuih Susu Klasik

Sangat nyaman digunakan

Alat penyeduh yang sepenuhnya dapat dilepas ini bisa dibersihkan dalam sekejap



Mesin espresso super-otomatis HD8751/11

Kelebihan Utama

Penggiling yang dapat disesuaikan dengan 5

langkah

Bila menyangkut kehalusan gilingan, mesin ini

tak pernah gagal. Berbagai jenis kopi

membutuhkan tingkat butiran berbeda untuk

mengeluarkan cita rasa sejatinya. Karena itu,

tingkat butiran hasil penggilingan pada

penggiling mesin ini memiliki lima setelan

yang dapat disesuaikan - dari gilingan

terhalus untuk espresso kental hingga yang

terkasar untuk kopi yang lebih ringan.

Penggiling Keramik 100%

Penggiling keramik 100% yang tangguh

menjamin momen kenikmatan kopi murni

hingga bertahun-tahun. Bahan keramik

menciptakan penggilingan ideal, yang

memungkinkan air mengalir dengan lancar,

mengekstrak sari paling murni dari biji kopi.

Berbeda dari penggiling 'biasa', bahan keramik

mencegah kopi dari pemanasan berlebihan

yang menimbulkan rasa hangus.

Alat penyeduh lepas-pasang

Efisiensi dan kemudahan penggunaan adalah

inspirasi utama saat Saeco menciptakan alat

penyeduh pertamanya 30 tahun yang lalu.

Alat ini tetap menjadi karya teknologi yang

penuh inspirasi dan bermakna hingga kini.

Seperti biasa, membersihkannya amat mudah

– cukup lepas dan bilas di bawah keran

selama beberapa detik, lalu pasang kembali

dengan mudah.

Pembuih Susu Klasik

Pembuih Susu Klasik cocok bagi mereka yang

ingin berperan sebagai ahli pembuat kopi, dan

caranya mudah. Dalam hitungan detik, Anda

dapat menciptakan lapisan busa kental

selembut sutra - kesempurnaan bagi kopi

Anda.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Negara asal

Buatan: Eropa

Layanan

Garansi 1-tahun

Keberlanjutan

Konsumsi daya untuk penyeduhan: 1900 W

Penyelesaian

Bahan pendidih: Baja anti karat (Inox)

Bahan tangki air: Plastik

Bahan panarello: Plastik

Bahan bodi utama: Plastik

Bahan nampan peniris: Baja anti karat

Bahan cerat: Plastik

Spesifikasi umum

Variasi satu sentuhan: 3

Setelan kekentalan kopi: 3

Setelan penggiling: 5

Jenis layar: LCD

Penyesuaian per minuman: Kekentalan kopi

yang bisa disesuaikan, Suhu yang bisa disetel,

Volume cangkir yang bisa disesuaikan

Minuman kopi: Espresso, Cappuccino, air

panas, Cafè Créme, susu buih, Espresso

Macchiato, Latte Macchiato

Penyajian kopi yang kompatibel: Biji kopi

utuh, bubuk kopi giling

Jumlah cangkir pada saat bersamaan: 2

Tipe pendidih: Pendidih cepat

Mudah dibersihkan & dirawat: Siklus bilas

otomatis, Siklus perontokan kerak otomatis,

Alat penyeduh lepas-pasang, Filter air Brita

opsional

Fungsi khusus: Penggiling keramik, Opsi uap,

Opsi air panas, Pra penyeduhan, Pembuih

susu manual Pannarello

Kenyamanan dan penggunaan mudah: Layar,

Cerat yang dapat disesuaikan, Baki tetesan

lepas-pasang, Mati otomatis, Siaga otomatis

Spesifikasi teknis

Tekanan pompa: 15 bar

Waktu penyeduhan satu cangkir: 45 (espresso)

hingga 100 (kopi long-black) dtk

Voltase: 230 volt

Frekuensi: 50 Hz

Kapasitas tangki air: 1.5 L

Tinggi cangkir maksimal: 130 milimeter

Kapasitas tabung biji kopi: 300 gr

Panjang kabel: 0,8 m

Pendidih air: 1

Kapasitas wadah ampas: 10 porsi sajian

Berat dan dimensi

Dimensi produk (PxLxT): 256 x 440 x

340 milimeter

Berat produk: 8,9 kg

Desain

Warna: Hitam
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