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Trăiţi plăcerea unui espresso italian acasă
Sistem de măcinare şi preparare compact şi elegant

Syntia este sinteza perfectă dintre dimensiunile reduse, performanţă, design şi

materiale de înaltă calitate - totul pentru a vă bucura de espresso italian cu o

singură atingere

Bucuraţi-vă de stilul de viaţă italian acasă

Compact şi elegant

Espresso şi cafea lungă prin apăsarea unui buton

Măcinaţi-vă boabele de cafea preferate

Râşniţe reglabile din ceramică

Uşor de utilizat

Interfaţă utilizator intuitivă şi cu coduri de culori

Ergonomic în funcţionarea de zi cu zi

Uşor de curăţat şi de întreţinut

Curăţare automată circuit cafea

Unitate de preparare detaşabilă
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Repere

Compact şi elegant

Compact şi elegant, Syntia este proiectat

pentru a vă încânta atât simţul gustului, cât şi

privirea - potrivirea perfectă pentru o bucătărie

modernă.

Espresso şi cafea lungă

Indiferent că doriţi să savuraţi un espresso sau

o cafea lungă - preferatele dvs. sunt accesibile

cu o singură atingere de buton

Râşniţe reglabile din ceramică

Boabele întregi sunt măcinate proaspăt pentru

fiecare ceaşcă de râşniţe din ceramică,

păstrându-şi întotdeauna întreaga aromă şi

nesupraîncălzind niciodată cafeaua.

Curăţare automată circuit cafea

Această caracteristică asigură cea mai mare

prospeţime posibilă pentru absolut fiecare

cafea în parte: Înainte de a intra în modul

stand-by şi atunci când revine din acesta,

maşina îşi curăţă automat circuitul de cafea.

Unitate de preparare detaşabilă

Unitatea de preparare se află în centrul fiecărei

maşini de cafea complet automate şi trebuie

menţinută întotdeauna curată. O sarcină care

nu poate fi mai confortabilă decât cu un Saeco:

îndepărtaţi, clătiţi şi reinseraţi – terminat.

Interfaţă utiliz. cu coduri de culori

Interacţiuni uşoare şi intuitive datorită LED-

urilor combinate cu butoane - această interfaţă

comunică direct tasta care operează mesajele.

Ergonomic zi de zi

Philips-Saeco este un sinonim pentru

comoditate: reumplerea cu boabe sau cu apă,

golirea casetei cu resturile de cafea sau a tăvii

de scurgere, toate compartimentele sunt direct

accesibile.
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