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Espresso ja cappuccino yhdellä painalluksella
Saecon uusimman Latte Perfetto -tekniikan ansiosta

Vain täysin automaattinen Saeco Intelia -espressokeitin tarjoaa täydellisen espressokokemuksen. Laite on

helppokäyttöinen, mukautettava ja helppo puhdistaa. Valmista täydellinen cappuccino tai espresso yhdellä

painalluksella.

Aito italialainen kahvinautinto

Kaksikammioisen maitokannun ansiosta ihanteellinen vaahdottamiseen

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö pikaisiin kahvihetkiin

Täyskeraaminen kahvimylly – ei palanutta makua

Valmista juomat oman makusi mukaan

Tallenna suosikkikahvisi

Valitse oman makusi mukainen jauhatusaste

Täytä kupit säädettävällä kaatonokalla ja vältä juoman jäähtyminen

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Automaattisen puhdistuksen ja kalkinpoiston ansiosta laite on aina puhdas

Irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista

Helppo puhdistaa astianpesukoneessa
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Kohokohdat

Täyskeraaminen kahvimylly

Tässä espressokeittimessä on Saecon

täyskeraaminen kahvimylly. Keraaminen mylly

jauhaa kahvipavut tasaisesti niitä liikaa

kuumentamatta ja tuottaa näin moitteettoman

espresson. Mylly on myös pitkäikäinen ja

hiljainen käytössä.

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Saecon nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

varmistaa, että keittimesi on aina valmis. Älä

odottele turhaan jokaisen espresson välissä,

vaan valmista kahvi jokaiselle juojalle ripeästi.

Kaksikammioinen maitokannu

Voit valmistaa maitokahvit täysin

automaattisesti maitokannun patentoidun

kahden kammion tekniikan ansiosta. Kaada

vain maito kannuun, liitä se laitteeseen ja

valitse haluamasi kahvi. Kahden kammion

tekniikan ansiosta voit nauttia kahvilatason

kahveista, joiden paksu maitovaahto kestää

pitkään ja joiden lämpötila on juuri oikea.

Muistaa kahvimieltymyksesi

Tallenna keittimen muistiin suosikkikahvisi

pituus, vahvuus ja lämpötila, ja saat aina

täydellisen kupin kahvia – yhdellä painikkeen

painalluksella.

Säädettävä kaatonokka

Espressokeittimiemme säädettävä kaatonokka

sopii mihin tahansa kuppiin ja ehkäisee

juoman roiskumista ja jäähtymistä. Saat aina

höyryävän kuuman espresson, ja koneesi

säilyy puhtaana.

Konepestävät osat

Saecon valumisastian ja maidonvaahdottimen

tai maitokannun voi pestä

astianpesukoneessa, jolloin säästät aikaa ja

saat taatusti puhdasta jälkeä.

Viisiportainen kahvimyllyn säätö

Eri kahvilaadut vaativat erilaisen jauhatuksen.

Tässä espressokeittimessä on viisi

jauhatusasetusta aina hienoimmasta

espressojauhatuksesta kevyemmän kahvin

karkeaan jauhatukseen.

Irrotettava suodatinyksikkö

Saecon kehittämä suodatinyksikkö on

automaattisten espressokeittimiemme sydän.

Siihen pääsee helposti käsiksi mallista

riippuen joko edestä tai sivusta. Koska

suodatinyksikön voi irrottaa, se on helppo

huuhtoa puhtaaksi juoksevan veden alla.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Boilerin materiaali: Ruostumaton teräs

Pumpun paine: 15

Vesiboilerien määrä: Yksi boileri

Virta: 1900 W

Johdon pituus: 80 cm

Ympäristö

Automaattinen valmiustila-asetus: KYLLÄ

Täydellistä espressoa

Espressotekniikka: Saeco Adapting System,

Aromijärjestelmä: esikeitin

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu: KYLLÄ

Helppokäyttöinen

Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin

huuhtelu, Kalkinpoisto-ohjelma

Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Kupinpidike,

Höyryä nopeasti, Irrotettava suodatinyksikkö,

Normaali/pitkä espresso vaihtoehto

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 9,0 kg

Tuotteen mitat (L x S x K): 256 x 340 x

440 mm

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 300 g

Jätesäiliön kapasiteetti: 10 annosta

Vesisäiliön tilavuus: 1,5 l

Kupin enimmäiskorkeus: 130 mm

Ominaisuudet

Samanaikainen valmistus: KYLLÄ

Yhteensopiva Brita-suodattimen kanssa:

Valittavissa

Vesiputki: KYLLÄ

Muotoilu

Väri: Musta

Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovinen runko,

ritilä ja kupinpidike ruostumatonta terästä
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