
Volautomatische
espressomachine

Intelia

 
Zet 7 koffievarianten

Automatische melkopschuimer

Zilver

In 5 stappen verstelbare molens

 
HD8752/71

Espresso en melkschuim met één druk op de knop
Met de ultieme cappuccinatore van Saeco

Alleen de Saeco Intelia volautomatische espressomachine biedt u de perfecte espresso-ervaring. De machine is

eenvoudig te gebruiken, aan te passen en schoon te maken. Bereid een heerlijke espresso of romig melkschuim

met slechts één druk op de knop.

Geavanceerde technologie voor perfecte koffie

Geniet van maximale smaak met de 100% keramische molens

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak

De instelling voor sterkte onthoudt hoe sterk u uw koffie wilt

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

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

Duidelijke gebruikersinterface met kleurcodering

Gemakkelijk reinigen dankzij vaatwasmachinebestendige onderdelen



Volautomatische espressomachine HD8752/71

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!

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.

100% keramische molens

De robuuste 100% keramische molens

garanderen jarenlang een moment van puur

koffiegenot. Het keramische materiaal creëert

de ideale korrel, waardoor het water continu

blijft stromen en de pure essentie aan de

bonen onttrekt. En, anders dan bij 'reguliere'

molens, voorkomt het keramische materiaal dat

de koffie oververhit raakt en een verbrande

smaak heeft.

Geheugenfunctie

Nadat u uw ideale sterkte hebt gekozen uit de

5 verschillende instellingen, kunt u deze met

de geheugenfunctie eenvoudig opslaan,

evenals de gewenste hoeveelheid en

temperatuur. Elke toekomstige kop wordt

vervolgens precies op uw smaak afgestemd.

Het apparaat onthoudt het na de eerste keer

voor altijd, in tegenstelling tot uw plaatselijke

barista.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Voor uw gemak kunt u de lekbak en

melkopschuimer of melkbeker van de Saeco in

de vaatwasmachine zetten. Zo bespaart u tijd

en bent u verzekerd van een hygiënische

reiniging.
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Specificaties

Technische specificaties

Pompdruk: 15 bar

Capaciteit koffiebonenreservoir: 300 gr

Capaciteit koffiediklade: 10 porties

Max. kophoogte: 130 mm

Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot

100 (grote koffie) sec

Waterboilers: 1

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Snoerlengte: 0,8 m

Capaciteit waterreservoir: 1,5 L

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1850 W

Algemene specificaties

koppen tegelijkertijd: 2

Compatibel koffie serveren: Hele koffiebonen,

gemalen koffiepoeder

Variatie met één druk op de knop: 3

Instellingen voor koffiesterkte: 3

Temperatuurstanden: 3

Maalstanden: 5

Type boiler: Snel opwarmende boiler

Type display: LCD

Speciale functies: Keramische molen, Optie

voor stomen, Pre-brewing, Heetwateroptie,

Automatische melkopschuimer

Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte,

Instelbare temperatuur, Instelbare inhoud van

de kop

Gebruiksgemak en comfort: Display,

Verstelbare tuit, Afneembare lekbak,

Automatische stand-by, Automatische

uitschakeling

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Automatische ontkalkingscyclus, Afneembare

zetgroep, Optioneel Brita-waterfilter,

Automatische spoelcyclus

Koffiedranken: Espresso, Cappuccino, heet

water, Cafè Créme, opgeschuimde melk,

Espresso Macchiato, Latte Macchiato

Afwerking

Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers

Materiaal lekbak: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en

kunststof

Materiaal waterreservoir: Plastic

Land van herkomst

Geproduceerd in: Europa

Service

2 jaar garantie

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 8,0 kg

Afmetingen van product (b x d x h): 256 x 440

x 340 mm

Ontwerp

Kleur: Roestvrij staal en zwart
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