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Ζήστε την απόλαυση του ιταλικού espresso στο σπίτι

σας
Συμπαγές, μοντέρνο και ολοκληρωμένο σύστημα παρασκευής καφέ

Η Syntia αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό μικρών διαστάσεων, απόδοσης, σχεδίασης και

υλικών υψηλής ποιότητας, δηλαδή διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για ιταλικό espresso με το

πάτημα ενός κουμπιού

Απολαύστε τον ιταλικό τρόπο ζωής στο σπίτι σας

Espresso και ροφήματα καφέ με ένα άγγιγμα

Μικρού μεγέθους και στιλάτη

Αλέστε τους αγαπημένους σας κόκκους καφέ

Ρυθμιζόμενος κεραμικός μύλος

Εύκολη χρήση

Διαισθητικό περιβάλλον χρήστη με χρωματικές ενδείξεις

Εργονομία στην καθημερινή λειτουργία.

Εύκολη στον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση

Αυτόματος καθαρισμός κυκλώματος καφέ

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης
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Χαρακτηριστικά

Espresso και ροφήματα καφέ

Είτε θέλετε να απολαύσετε έναν espresso είτε ένα

ρόφημα καφέ - μπορείτε να απολαμβάνετε τις

αγαπημένες σας γεύσεις με το άγγιγμα ενός

κουμπιού

Ρυθμιζόμενος κεραμικός μύλος

Ολόκληροι κόκκοι φρεσκοαλέθονται για κάθε

φλιτζάνι με κεραμικούς μύλους, διατηρώντας πάντα

το πλούσιο άρωμά τους και χωρίς ποτέ να

υπερθερμαίνεται ο καφές.

Αυτόματος καθαρισμός κυκλώματος καφέ

Με αυτή τη λειτουργία διασφαλίζεται ότι κάθε καφές

είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκος: Πριν από και

μετά την εναλλαγή στην κατάσταση αναμονής, το

μηχάνημα καθαρίζει αυτόματα το κύκλωμα καφέ.

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

Η μονάδα απόσταξης βρίσκεται στην καρδιά κάθε

πλήρως αυτόματης καφετιέρας και πρέπει πάντα να

διατηρείται καθαρή. Μια εργασία που δεν μπορεί να

γίνει ευκολότερη από ό,τι με την Saeco: Αφαιρέστε,

ξεπλύνετε, επανατοποθετήστε και τελειώσατε.

Μικρού μεγέθους και στιλάτη

Μικρού μεγέθους και στιλάτη, η Syntia έχει

σχεδιαστεί για να είναι απόλαυση τόσο τόσο στη

γεύση όσο και τις αισθήσεις σας. Ιδανικό

συμπλήρωμα σε μια μοντέρνα κουζίνα.

Περιβάλλον χρήστη με χρωμ. ενδείξεις

Εύκολη χρήση χάρη στο συνδυασμό της οθόνης LED

και των κουμπιών - αυτή η επιφάνεια κουμπιών

βοηθά στην άμεση αναγνώριση των λειτουργιών.

Καθημερινή εργονομία

Η Philips Saeco είναι συνώνυμο της άνεσης:

Συμπλήρωση κόκκων ή νερού, άδειασμα του δοχείου

απόρριψης καφέ ή του δίσκου συλλογής σταγόνων,

όλα τα διαμερίσματα είναι άμεσα προσβάσιμα.
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Προδιαγραφές

Τέλειος Expresso

Τεχνολογία Espresso: Σύστημα προσαρμογής Saeco,

Σύστημα αρώματος: Προπαρασκευή

Ποικιλία ροφημάτων

Παραλλαγές γάλακτος: Pannarello: Παρασκευή για

αφρόγαλα

Εύκολη χρήση

Καθαρισμός και συντήρηση: Αυτόματο πλύσιμο

κυκλώματος καφέ

Χρήση: Ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής καφέ,

Χρήση: Ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής καφέ,

Παράκαμψη για αλεσμένο καφέ, Πρόσβαση από

μπροστά σε όλες τις λειτουργίες, Γρήγορος ατμός,

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης, Αφαιρούμενη

δεξαμενή νερού

Τεχνικά στοιχεία

Μπόιλερ: Ανοξείδωτο ατσάλι

Συχνότητα: 50 Hz

Ρεύμα: 1400 W

Τάση: 230 V

Πίεση αντλίας: 15 Bar

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις: 256 x 315 x 415 χιλ.

Χωρητικότητα κόκκων καφέ: 250 gr

Χωρητικότητα δοχείου απόρριψης: 8 μερίδες

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,2 l
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