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Espresso og cappuccino med ett trykk
Med Saecos nyeste Latte Perfetto-teknologi

Kun den superautomatiske espressomaskinen Saeco Intelia byr på den perfekte

espresso-opplevelsen. Den er enkel å bruke, enkel å tilpasse og enkel å rengjøre.

Lag perfekt cappuccino eller espresso kun ved å trykke på en knapp.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

Melkekaraffelen med dobbelt kammer gir perfekt skum

Kaffe uten ventetid takket være den raske kokeren

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Lag drikkene slik du liker dem

Lagre kaffeinnstillingene du foretrekker

Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

Den justerbare tuten gjør at du unngår varmetap, og den kan tilpasses til alle kopper

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking

Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe
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Høydepunkter

100 % keramiske kverner

Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 %

keramiske kverner. Saeco bruker keramiske

kverner for å gi konsekvent kverning uten å

overopphete kaffebønnen, slik at du får en

plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig

ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Rask koker

Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at

maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å

vente mellom hver espresso du brygger. Du kan

lage ny umiddelbart.

Melkekaraffel med dobbelt kammer

Nyt fullstendig automatiserte

melkespesialiteter med den patenterte

melkekaraffelen med teknologien for dobbelt

kammer. Bare hell melk i karaffelen, koble den

til maskinen og velg kaffedrikken din. Med

teknologien for dobbelt kammer kan du alltid

nyte kaffedrikker av profesjonell kvalitet med

tykt, langvarig melkeskum med perfekt

temperatur fra en konstant strøm med melk

som ikke spruter.

Lagrer kaffeinnstillingene

Du får en perfekt kopp espresso hver gang som

er traktet kun for deg, etter hva du foretrekker,

takket være vår nyskapende minnefunksjon

som kan justere kaffens lengde, styrke og

temperatur. Nyt en utmerket kaffedrikk i

favorittkoppen med ett knappetrykk.

Justerbar tut

Den justerbare tuten på espressomaskinene

våre passer til alle kopper og hindrer at du

søler kaffe eller at den kjøles ned mens du

heller den i koppen. Dermed blir espressoen

alltid servert med rett temperatur, samtidig som

maskinen holdes ren.

Fem trinns justerbare kverner

Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer

av grovhet på kaffen for å få frem hele smaken.

Grovheten denne espressomaskinen maler, kan

justeres til fem ulike innstillinger, fra finest for å

få en fyldig espresso, til grovest for å få en

lysere kaffe.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra

Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre

og sikrer automatisering. Avhengig av

modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra

forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at

den enkelt kan rengjøres ved å skylle den

under springen, noe som sikrer best mulig

hygiene.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Vannbeholdermateriale: Rustfritt stål (Inox)

Pumpetrykk: 15

Antall vannkokere: Én koker

Drift: 1900 W

Ledningslengde: 80 cm

Bærekraftighet

Automatisk standby

Perfekt espresso

Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem,

Aromasystem: forhåndsbrygging

Service

To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke

Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling

av kaffesirkuleringssystemet,

Avkalkningssyklus

Bruk: Justerbar kaffedispenser, Overflate for

oppbevaring av kopper, Hurtigsteam,

Bryggegruppe som kan fjernes, Valg mellom

enkel/dobbel espresso

Mål og vekt

Kapasitet for vanntank: 1,5 l

Maksimal høyde på kopp: 130 mm

Produktvekt: 10,8 kg

Produktmål (B x D x H): 256 x 444 x 340 mm

Kaffebønnekapasitet: 300 g

Kapasitet for avfallsbeholder: 10 porsjoner

Funksjoner

Samtidig trakting

Kompatibel med Brita-filter: Valgfritt

Varmtvannsstav

Utforming

Farge: Sort

Materialer og utførelse: Deksel i ABS-plast,

gitter i rustfritt stål, koppholder i rustfritt stål
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