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Prepară 7 varietăţi de cafea

Vas lapte şi sist. spumare lapte
integ.

Negru

Râşniţă reglabilă în 5 trepte

 

HD8753/19

Espresso şi cappuccino printr-o atingere
Cu cea mai recentă tehnologie Latte Perfetto de la Saeco

Numai espressorul super automat Saeco Intelia îţi oferă experienţa perfectă a unui

espresso: uşor de folosit, uşor de individualizat, uşor de curăţat. Prepară un

cappuccino sau un espresso perfect prin simpla atingere a unui buton.

Tehnologie avansată pentru a obţine cafeaua perfectă

Reglează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râşniţei

Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râşniţei ceramice

Confortul ridicat este o parte a experienţei

Unitatea de preparare complet detaşabilă poate fi curăţată în câteva clipe

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

Funcţia de selectare a concentraţiei va memora şi îşi va reaminti cât de tare îţi doreşti

cafeaua
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Repere

Râşniţe ajustabile cu 5 trepte

Când vine vorba de fineţea cafelei măcinate,

această râşniţă nu va înceta să te uimească.

Diverse varietăţi de cafea necesită diverse

granulaţii pentru a-şi dezvălui întregul potpuriu

de arome. Astfel, această râşniţă are cinci

setări ajustabile - de la o granularitate extrem

de fină, necesară unui espresso de calitate,

până la una mai aspră, potrivită unei cafele

mai slabe.

Râşniţă 100% ceramică

Râşniţa robustă, 100% ceramică, îţi va oferi

plăcere pură pentru mai mulţi ani.

Componentele ceramice asigură o măcinare

perfectă şi permit curgerea apei la debit

constant, pentru a extrage complet esenţa

boabelor. Spre deosebire de râşniţele

"obişnuite", materialul ceramic previne

supraîncălzirea cafelei şi apariţia gustului de

ars.

Unitate de preparare detaşabilă

Eficienţa şi uşurinţa în utilizare au fost

principalele preocupări ale celor de la Saeco

atunci când au inventat prima lor cafetieră, în

urmă cu 30 de ani. Până în ziua de astăzi,

unităţile de preparare Saeco s-au dovedit a fi

realizări tehnologice inspirate şi fiabile. Au

rămas la fel de uşor de curăţat ca şi la început

- nu necesită decât o simplă clătire sub jet de

apă, timp de câteva secunde, apoi pot fi

reintroduse în aparat.

Funcţie de memorare

După ce ai ales concentraţia ideală din cele 5

setări diferite, o poţi salva cu uşurinţă folosind

funcţia Memo; poţi salva şi lungimea şi

temperatura dorite. Apoi, fiecare ceaşcă

viitoare va fi personalizată exact în funcţie de

gustul tău. Nu va mai trebui să îi readuci

aminte, ceea ce nu se întâmplă şi în cazul unui

barista.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Presiune pompă: 15 bari

Capacitate carafă pentru lapte: 500 ml

Capacitate recipient pentru boabe: 300 gr

Capacitate recipient pentru reziduuri: 10 porţii

Înălţime max. ceaşcă: 130 mm

Fierbătoare de apă: 1

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50 Hz

Lungime cablu: 0,8 m

Capacitate rezervor de apă: 1,5 l

Durabilitate

Consum de energie la fierbere: 1900 W

Specificaţii generale

Ceşti în acelaşi timp: 2

Servire compatibilă a cafelei: Boabe de cafea

întregi, cafea pudră măcinată

Tip carafă: Carafă de bază

Tip de fierbător: Boiler de încălzire rapidă

Funcţii speciale: Râşniţă ceramică, Carafă

integrată, Preparare în avans, Opţiune pentru

apă caldă

Personalizare în funcţie de băutură:

Concentraţie reglabilă a cafelei, Temperatură

reglabilă, Volum ceaşcă reglabil

Utilizare uşoară şi confort: Gură de scurgere

reglabilă, Mod stand-by automat

Curăţare şi întreţinere uşoare: Ciclu de

detartrare automată, Unitate de preparare

detaşabilă, Filtru de apă Brita opţional, Ciclu

de clătire automată

Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă

fierbinte, Cafè Créme, lapte spumat, Espresso

Macchiato, Latte Macchiato

Finisaj

Material fierbător: Oţel inoxidabil (Inox)

Tavă scurgere: Oţel inox

Material corp principal: Oţel inoxidabil şi

plastic

Material rezervor de apă: Plastic

Ţara de origine

Fabricat în: Europa

Service

2 ani garanţie

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 8,9 kg

Dimensiuni produs (L x A x Î): 256 x 340 x

444 mm

Design

Culoare: Negru
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