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Perfecte espresso
in een handomdraai

Alleen met Saeco Intelia geniet u onbezorgd van de perfecte espresso. Intelligent

en eenvoudig schoon te maken.

Perfecte espresso

Voorbereidingsfunctie voor een betere smaak

Uw favoriete hoeveelheid koffie en sterkte opslaan

Maal uw favoriete koffiebonen

Espresso en lungo met één druk op de knop

Keramische molens voor optimaal aromabehoud

Gebruiksvriendelijk

Duidelijke gebruikersinterface met kleurcodering

Breed en helder LED-display

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken

Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Voor het hele gezin

Energiezuinig



Volautomatische espressomachine HD8751/12

Kenmerken

Automatisch reinigen en ontkalken

Het koffiedoorloopsysteem van deze

espressomachine wordt automatisch met water

gereinigd wanneer u de machine in- of

uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van

verse koffie met een heerlijke smaak.

Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur

van uw espressomachine. Deze machine geeft

niet alleen een signaal wanneer de machine

moet worden ontkalkt, maar het automatische

ontkalkingsproces start op uw machine en

helpt u met duidelijke berichten op het scherm

bij de verschillende stappen. Ontkalken was

nog nooit zo eenvoudig!

Keramische molens

De hightech molens van dit koffiezetapparaat

verslaan de stalen molens van de concurrentie

op vele vlakken: altijd het perfecte Italiaanse

aroma dankzij de nauwkeurige maling zonder

oververhitting, een superieure levensduur en

uiterst stille werking.

Energiezuinig

Deze functie zorgt voor een minimaal

stroomverbruik. Het apparaat verbruikt zelfs

minder dan 1 watt per uur in de stand-

bymodus, die na een uur automatisch wordt

ingeschakeld. Zo bespaart u geld en

grondstoffen.

Espresso en lungo

Of u nu van een espresso of een lungo wilt

genieten, u hebt al uw favoriete

koffiespecialiteiten met één druk op de knop

binnen handbereik

Pre-brewing-systeem

Pre-brewing-systeem voor nog lekkerdere

koffie. De Pre-brewing-technologie maakt de

gemalen koffie vochtig voordat de koffie

daadwerkelijk wordt bereid. Zo geniet u van

nog meer aroma.

Afneembare zetgroep

Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt

het hart van onze machines en verzorgt het

automatische proces. Het zetsysteem is

(afhankelijk van het model), gemakkelijk

toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan

eenvoudig worden verwijderd voor reiniging

onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Gebruikersinterface met kleurcodering

De interactie met het apparaat is handig en

eenvoudig dankzij de duidelijke pictogrammen.

Voor een optimaal gebruiksgemak zijn de

pictogrammen voorzien van een kleurcodering

die vergelijkbaar is met verkeerslichten: rood

betekent dat u actie moet ondernemen, oranje

betekent dat het koffiezetapparaat 'bezig' is

(bijvoorbeeld aan het opwarmen) en groen

betekent dat het apparaat klaar is voor gebruik.

Breed en helder LED-display

Deze Saeco-espressomachine met duidelijke

menu's geeft u een ware espressosensatie.

Met het voorkeuren- en onderhoudmenu kunt u

het volgende instellen: de koffiesterkte,

bewerkingscycli voor ontkalken, de

waterhardheid, het waterfilter, de stand-bytijd

en het contrast van het display.

Slaat uw hoeveelheid koffie en sterkte op

Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met

instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur

krijgt u altijd een perfecte kop koffie die

speciaal volgens uw persoonlijke hoeveelheid

en sterkte wordt gezet. Geniet van een

uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met

slechts één druk op de knop.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Technische specificaties

Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers

Land van herkomst: Ontworpen in Italië,

Gemaakt in Europa

Vermogen: 1900 W

Snoerlengte: 80 cm

Duurzaamheid

Automatische stand-byoptie

Perfecte espresso

Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-

systeem, Aromasysteem: pre-brewing

Gebruiksvriendelijk

Reiniging en onderhoud: Automatische

spoeling van koffiedoorloopsysteem,

Ontkalkingscyclus

Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Ruimte voor

koffiekoppen, Snel stoom, Afneembare

zetgroep, Optie voor normale/grote espresso

Gewicht en afmetingen

Capaciteit waterreservoir: 1,5 L

Gewicht van het product: 8,9 kg

Productafmetingen (l x b x h): 256 x 340 x

440 mm

Koffiebooncapaciteit: 300 gr

Capaciteit van koffierestenbakje: 10 porties

Kenmerken

Heetwater-/stoomtuit

Pannarello: Plastic

Gelijktijdig koffiezetten

Compatibel met Brita-filter: Optioneel

Ontwerp

Kleur: Zwart

Materialen en afwerking: Plastic
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