
 

 

Saeco Intelia Evo
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Parzenie 7 rodzajów kawy
• Automatyczny spieniacz do 

mleka
• Perłowosrebrny
• 5-stopniowy, regulowany 

młynek

HD8752/99
Espresso i mleczna pianka za jednym naciśnięciem przycisku

Doskonała funkcja Cappuccinatore opracowana przez firmę Saeco

Przygotowanie doskonałego espresso i napojów z dodatkiem spienionego mleka nigdy 

nie było prostsze

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie
• Znajdź idealny smak kawy dzięki 5 ustawieniom młynka
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałym ceramicznym młynkom
• Aksamitna pianka za jednym dotknięciem dzięki automatycznemu spieniaczowi do mleka

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania
• Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu
• Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz



 5-stopniowe, regulowane młynki

Jeśli chodzi o stopień zmielenia kawy, ten ekspres 
zawsze spełnia oczekiwania. Różne mieszanki kawy 
wymagają różnego stopnia mielenia, aby wydobyć z 
nich pełnię aromatu. W tym ekspresie można 
ustawić pięć grubości mielenia — od 
najdrobniejszego w celu przygotowania 
prawdziwego espresso po najgrubsze w celu 
przygotowania łagodniejszej kawy.

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, 
niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są 
delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces 
ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, 
pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek 
doskonałego napoju.

Wyjmowany blok zaparzający

Efektywność i łatwość obsługi były głównymi 
założeniami, kiedy 30 lat temu firma Saeco stworzyła 

pierwszy blok zaparzający. Po dziś dzień blok 
zaparzający jest nadal innowacyjnym i robiącym 
wrażenie rozwiązaniem technologicznym. Jak zawsze 
jest prosty w czyszczeniu — wystarczy go wyjąć i 
myć przez kilka sekund pod bieżącą wodą, a 
następnie w prosty sposób włożyć z powrotem do 
urządzenia.

Funkcja pamięci

Po wybraniu idealnej mocy z 5 różnych ustawień 
można ją z łatwością zapisać wraz z wybraną 
długością i temperaturą dzięki funkcji pamięci. Od tej 
pory każda filiżanka kawy będzie idealnie 
dopasowana do Twojego gustu. W przeciwieństwie 
do lokalnego baristy możesz zapomnieć, jak się ją 
przygotowuje.

Automatyczny spieniacz do mleka

Automatyczny spieniacz do mleka sprawi, że kawa 
będzie doskonała za dotknięciem przycisku. W ciągu 
kliku sekund kawa zostanie zwieńczona jedwabistą 
warstwą mleka o niezwykle delikatnej konsystencji 
— najważniejszą atrakcją dla wielbicieli cappuccino.
Dane techniczne
HD8752/99

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Europa

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 1850 W

Informacje ogólne
• Napoje wybierane jednym dotknięciem: 3
• Ustawienia mocy kawy: 3
• Ustawienia temperatury: 3
• Ustawienia młynka: 5
• Typ wyświetlacza: LCD
• Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca 

woda, cafè créme, spienione mleko, espresso 
macchiato, latte macchiato

• Przeznaczone dla modeli: Kawa ziarnista, kawa 
mielona

• Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
• Sposób podgrzewania wody: Szybki bojler
• Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja 

mocy kawy, Regulacja ilości parzonej kawy, 
Regulacja temperatury

• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Opcjonalny filtr 
wody Brita, Automatyczny cykl płukania, 
Automatyczny cykl usuwanie kamienia, 
Wyjmowany blok zaparzający

• Funkcje specjalne: Ręczny spieniacz do mleka 
Pannarello, Automatyczny spieniacz do mleka, 
Młynek ceramiczny, Funkcja pary, Funkcja gorącej 
wody, Wstępne zaparzanie

• Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany 
kranik, Wyjmowana tacka ociekowa, 
Automatyczny tryb gotowości, Automatyczne 
wyłączanie

Wykończenie
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
• Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
• Materiał zbiornika wody: Plastik
• Materiał korpusu: Plastikowe i chromowane 

dodatki

Serwis
• 2 lata gwarancji

Dane techniczne
• Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 

(café lungo) s
• Częstotliwość: 50 Hz
• Napięcie: 230 V
• Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
• Maks. wysokość filiżanki: 115 mm
• Pojemność pojemnika na ziarna: 300 g
• Długość przewodu: 0,8 m
• Bojlery wody: 1
• Pojemność pojemnika na odpadki: 10 porcji
• Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

256 × 440 × 340 mm
• Waga produktu: 8,9 kg

Wykończenie
• Kolor: Stal szlachetna i czarny
•
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