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Café expresso e cappuccino com um só toque
Com moinho de grãos de café em cerâmica para um melhor

sabor

A máquina de café expresso super automática Saeco Intelia oferece-lhe a

experiência de café expresso perfeita, fácil de utilizar, fácil de personalizar, fácil de

limpar. Prepare cappuccino, latte macchiato, café expresso ou água quente: tudo

é possível.

Perfeição do autêntico café italiano

Espuma de leite deliciosa graças ao acessório para espuma de leite clássico

Caldeira de aquecimento rápido para não ter de esperar pelo café

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Defina as bebidas segundo o seu gosto

Memoriza a quantidade e intensidade do seu café favorito

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Bico ajustável para evitar perdas de calor e adaptar-se a todas as chávenas

Limpeza e manutenção fáceis

Uma máquina sempre limpa graças à limpeza automática e à descalcificação

Limpeza fácil graças ao bloco de preparação amovível

Limpeza fácil graças a peças laváveis na máquina de lavar loiça
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Destaques

Moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada

com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco

utiliza moinhos em cerâmica devido à sua

moagem consistente sem sobreaquecer o grão

de café para um café perfeito. A cerâmica

também assegura um desempenho de longa

duração e um funcionamento totalmente

silencioso.

Caldeira de aquecimento rápido

A tecnologia da caldeira de aquecimento

rápido da Saeco assegura que a sua máquina

está sempre pronta a funcionar. Agora não

precisa de esperar entre a preparação de cada

café, pode simplesmente preparar café após

café.

Acessório para espuma de leite clássico

Esta máquina de café Espresso Saeco é

fornecida com o acessório para espuma de

leite clássico designado de "Pannarello" pelos

baristas. Este fornece vapor e é mergulhado no

leite para preparar uma maravilhosa espuma

de leite. Liberte o barista que há dentro de si,

preparando as suas deliciosas especialidades

de leite de forma tradicional!

Memoriza a quantidade e intensidade do café

Pode obter sempre uma chávena perfeita de

café expresso preparada de acordo com a sua

preferência pessoal, graças à nossa função de

memória que lhe permite ajustar quantidade e

intensidade do café de acordo com o seu

gosto pessoal. Desfrute de uma excelente

bebida de café na sua chávena favorita com

apenas um toque num botão.

Bico ajustável

O bico ajustável nas nossas máquinas de café

expresso adaptar-se-á a todas as chávenas,

evitando assim que o café seja salpicado ou

arrefeça enquanto é vertido para a sua

chávena. Desta forma, o seu café é sempre

servido à temperatura certa, enquanto mantém

a máquina limpa.

Peças laváveis à máquina

Para a sua comodidade, pode colocar o

tabuleiro de recolha de pingos e o acessório

para espuma de leite ou o jarro de leite da

Saeco na máquina de lavar loiça. Isto poupa

tempo e assegura uma limpeza higiénica.

Moinho ajustável em 5 níveis

Diferentes misturas de café requerem níveis

diferentes de granularidade para revelar todo o

sabor. A granularidade de moagem desta

máquina de café expresso pode ser ajustada

para 5 definições, da moagem mais fina para

um expresso encorpado, à moagem mais

grossa para um café mais suave.

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação - uma invenção da

Saeco - é o coração das nossas máquinas de

café expresso, que assegura o processo

automático. O bloco de preparação é

facilmente acessível a partir da parte frontal ou

lateral, dependendo do modelo. Este pode ser

removido sem esforço para uma limpeza fácil

através do enxaguamento em água corrente,

assegurando a máxima higiene.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Especificações técnicas

Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)

Número de caldeiras de água: 1 caldeira

Pressão da água na bomba: 15 bares (café

expresso perfeito)

Tipos de café compatíveis: Café moído, Café

em grão

País de origem: Concebida em Itália,

Fabricado na Europa

Bloco de preparação amovível

Alimentação: 1900 W

Comprimento do cabo de alimentação: 80 cm

Sustentabilidade

Modo de espera automático opcional

Café expresso perfeito

Tecnologia do expresso: Sistema adaptador

Saeco, Sistema de aroma: pré-preparação

Assistência

2 anos de garantia mundial

Fácil de utilizar

Limpeza e manutenção: Lavagem automática

do circuito de café, Ciclo de descalcificação

Utilização: Dispensador de café ajustável,

Superfície de suporte de chávenas, Vapor

rápido, Bloco de preparação amovível, Opção

de café expresso normal/cheio

Peso e dimensões

Capacidade do depósito da água: 1,5 l

Altura máxima da chávena: 130 mm

Peso do produto: 8,9 kg

Dimensões do produto (C x P x A): 256 x 440

x 340 mm

Capacidade de grãos de café: 300 gr

Capacidade do recipiente de resíduos:

10 doses

Características

Bocal de água quente / vapor

Pannarello: Plástico

Preparação simultânea

Compatível com o filtro Brita: Opcional

Design

Cor: Preto

Materiais e acabamento: Plástico
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