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Expresso e café perfeitos
Máquinas de café expresso nunca foram tão simples de usar

Somente a cafeteira expresso automática Saeco Intelia oferece a experiência de

expresso perfeita, fácil de usar, fácil de personalizar, fácil de limpar. Prepare um

cappuccino, latte macchiato, expresso ou água quente: tudo é possível.

Limpeza e manutenção fáceis

Cappuccinatore própria para lava-louças

Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas

O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza

Interface do usuário autoexplicativa e codificada por cores

Perfeição do autêntico café expresso italiano

Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador automático de leite patenteado

Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado

Função de pré-infusão para um sabor mais encorpado

Ajuste as bebidas ao seu paladar

Evite a perda de calor e ajuste a cada xícara com o bocal ajustável

Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis

Salve os ajustes de seu café preferido
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Destaques

Vaporizador automático de leite

É fácil preparar um cappuccino saboroso com a

cafeteira expresso Saeco e o novo vaporizador

automático de leite patenteado

com câmara ciclônica. O vaporizador, também

chamado de “cappuccinatore” pelos baristas,

extrai o leite direto da caixa ou jarra e prepara

a espuma automaticamente, que vai direto

para sua xícara. A exclusiva câmara ciclônica

garante o fluxo de leite constante sem

respingos.

Limpeza e remoção de impurezas

automáticas

A Saeco projetou essa cafeteira expresso para

limpar o circuito de café automaticamente com

água ao ser ligada ou desligada, o que faz

com que você tenha sempre um sabor

delicioso e fresco a cada xícara de café. A

remoção regular de impurezas prolonga a vida

da sua Cafeteira expresso. Essa máquina não

apenas indica quando a remoção de

impurezas é necessária, o processo de

remoção de impurezas automatizado iniciará

na máquina e você obtém as orientações com

mensagens claras na tela caso precise intervir.

Remover as impurezas nunca foi tão fácil!

Cappuccinatore própria para lava-louças

Mantenha a cafeteira expresso Saeco sempre

funcionando: limpe a Cappuccinatore

automática lavando-a em água morna ou

coloque diretamente na lava-louças.

Bocal ajustável

O bocal ajustável em nossas cafeteiras

espresso se ajusta a cada xícara, impedindo

que o café respingue ou esfrie enquanto é

colocado na xícara. Dessa maneira, seu

espresso sempre é servido na temperatura

ideal, enquanto a máquina permanece limpa.

Moedores 100% em cerâmica

Esta cafeteira expresso Saeco é equipada com

moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa

moedores em cerâmica devido à sua moagem

consistente que não sobreaquece o grão,

oferecendo um café expresso impecável. A

cerâmica também garante um desempenho

durável e o funcionamento totalmente

silencioso.

Conjunto de preparo do café removível

O conjunto de preparo do café, uma invenção

da Saeco, é o coração de nossas cafeteiras

espresso e garante a automação. Dependendo

do modelo, esse conjunto é facilmente

acessível da parte frontal ou lateral. Pode ser

removido para limpeza facilmente, garantindo

a máxima higiene do produto.

Moedores ajustáveis com cinco opções

Diferentes tipos de café exigem diferentes

níveis de granulagem para obter um sabor

completo. A granulagem ajustável desta

cafeteira espresso pode ser ajustada de cinco

maneiras, desde a moagem mais fina para um

espresso encorpado até a mais grossa para um

café mais leve.

Salva os ajustes de seu café

Com a nossa inovadora função de memória

para ajustar o comprimento, intensidade e

temperatura do café, você sempre terá uma

xícara de café espresso perfeita preparada de

acordo com sua preferência. Desfrute de um

ótimo café em sua xícara preferida

pressionando apenas um botão.
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Especificações

Sustentabilidade

Opção de modo de espera automático

Serviço

Garantia internacional de 1 ano

Espresso perfeito

Tecnologia Expresso: Sistema de adaptação

Saeco, Sistema de aroma: pré-infusão

Fácil de usar

Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue

automático do café, Ciclo de remoção de

impurezas

Utilização: Recipiente ajustável para café,

Revestimento do porta-xícaras, Sistema de

vapor rápido, Conjunto de preparo do café

removível, Opções de espresso longo e normal

Peso e dimensões

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

340 mm

Capacidade do reservatório de água: 1,5 E

Altura máxima da xícara: 130 mm

Peso do produto: 8,9 kg

Capacidade de grãos de café: 300 g

Capacidade do contêiner de resíduos:

10 quantidade

Recursos

Cappuccinatore

Preparo simultâneo

Filtro Brita compatível: Opcional

Design

Cor: Prata/preta

Materiais e acabamento: Plástico

Especificações técnicas

Material do depósito de água quente: Aço

inoxidável (Inox)

Número de depósitos de água quente: 1

depósito de água quente

Pressão da água na bomba: 15 bar (espresso

perfeito)

Tipos de café compatíveis: Grãos de café,

Grãos de café inteiros

País de origem: Desenvolvida na Itália,

Fabricado na Europa

Conjunto de preparo do café removível

Lig/Desl: 1.400 W

Voltagem: 127 volt

Frequência: 60 Hz

Comprimento do cabo: 80 cm
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