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Zažite doma potešenie z talianskeho espressa
Kompaktný a štýlový systém prípravy kávy priamo z kávových

zŕn

Syntia predstavuje dokonalú syntézu kompaktných rozmerov, výkonu, dizajnu a

špičkových materiálov – všetko, čo potrebujete, aby ste si vychutnali pravé

talianske espresso jedným stlačením tlačidla

Vychutnajte si taliansky životný štýl u vás doma

Kompaktný a štýlový

Espresso a veľká káva jediným dotykom

Zomeľte svoje obľúbené kávové zrná

Nastaviteľný keramický mlynček

Jednoduché používanie

Farebné intuitívne používateľské rozhranie

Ergonómia pri každodennom používaní

Jednoduché čistenie a údržba

Automatické čistenie okruhu kávy

Odnímateľná varná jednotka
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Hlavné prvky

Kompaktný a štýlový

Kompaktný a štýlový kávovar Syntia vám

poskytne jedinečný chuťový aj vizuálny pôžitok

– dokonalý do modernej kuchyne.

Espresso a veľká káva

Či už si chcete vychutnať espresso alebo veľkú

kávu – vaše obľúbené nápoje sú dostupné

jedným stlačením tlačidla

Nastaviteľný keramický mlynček

Keramické drviče čerstvo pomelú celé zrná pre

každú šálku kávy, takže sa vždy zachová ich

plná aróma a káva sa nikdy neprehreje.

Automatické čistenie okruhu kávy

Táto funkcia zabezpečuje, aby bola každá

jedna porcia kávy čo najčerstvejšia: pred

prepnutím do pohotovostného režimu a po

návrate z neho stroj automaticky vyčistí okruh

kávy.

Odnímateľná varná jednotka

Varná skupina je srdcom každého plne

automatického kávovaru a mala by sa vždy

udržiavať v čistote. Táto úloha je pri modeli

Saeco úplnou hračkou: stačí vybrať, opláchnuť

a znova vložiť – hotovo.

Farebné používateľské rozhranie

Jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka

diódam LED kombinovaným s tlačidlami – toto

rozhranie priamo zobrazuje základné správy

o činnosti.

Ergonómia každý deň

Philips-Saeco je synonymum pre praktickú

funkčnosť: či už dopĺňate zrná alebo vodu,

vyprázdňujete nádobu na odpad z kávy alebo

podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky

sú priamo prístupné.
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Technické údaje

Dokonalé espresso

Technológia espressa: Adaptačný systém

Saeco, Systém arómy: predvarenie

Viac nápojov

Variácie mlieka: Pannarello: penenie mlieka

Jednoduché používanie

Čistenie a údržba: Automatické oplachovanie

okruhu kávy

Použitie: Nastaviteľný dávkovač kávy,

Premostenie pre mletú kávu, Prístup ku

všetkým funkciám spredu, Rýchla para,

Odnímateľná varná jednotka, Odnímateľná

nádržka na vodu

Technické údaje

Varník: Nehrdzavejúca oceľ

Frekvencia: 50 Hz

Príkon: 1400 W

Napätie: 230 V

Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x H x V): 256 x 315 x

415 mm

Kapacita kávových zŕn: 250 g

Kapacita nádoby na odpad: 8 porcií

Kapacita nádoby na vodu: 1,2 l
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