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Viva o prazer do expresso italiano em sua casa

Sistema compacto e elegante do grão à chávena

A Syntia é a síntese perfeita de tamanho compacto, desempenho, design e

materiais de alta tecnologia - tudo para desfrutar do seu expresso italiano com

um simples toque num botão

Desfrute do estilo de vida italiano em sua casa

Expresso e café comprido com um só toque

Compacta e elegante

Moa os seus grãos de café favoritos

Moinhos em cerâmica ajustáveis

Regule o comprimento, temperatura, sabor do café

Fácil de utilizar

Interface do utilizador clara identificada por cores

Ergonomia nas operações do dia-a-dia

Limpeza e manutenção fáceis

Limpeza e descalcificação automáticas

Bloco de preparação amovível
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Destaques

Expresso e café comprido

Independentemente de querer desfrutar de um

expresso ou de um café comprido, as suas

bebidas preferidas estão à disposição com um

toque num botão

Moinhos em cerâmica ajustáveis

Os grãos inteiros são moídos na hora para

cada chávena pelos moinhos em cerâmica,

preservando sempre todo o aroma sem

sobreaquecer o café.

Limpeza e descalcificação autom.

Fácil de utilizar, inclui manutenção fácil: graças

aos ciclos de limpeza e descalcificação

automáticos, garantimos que desfruta todos os

dias de um café perfeito e asseguramos a

duração máxima da sua máquina.

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação é o núcleo de todas as

máquinas de café totalmente automáticas e

deve ser sempre mantido limpo. A Saeco

tornou esta tarefa o mais cómoda possível:

retirar, enxaguar e recolocar – está pronto.

Interface do utiliz. identif. por cores

Desfrute de uma interacção directa e simples

graças à apresentação clara dos ícones. Para a

máxima comodidade, os ícones apresentam as

cores dos semáforos: vermelho significa acção,

amarelo significa que a máquina está

"ocupada" (p. ex., a aquecer). Verde indica que

está pronta a usar.

Personalização do café

As máquinas Philips Saeco permitem-lhe

personalizar o café exactamente da forma

como gosta – desde o café mais intenso a

uma chávena de café comprido suave.

Compacta e elegante

A Syntia compacta e elegante foi concebida

para deliciar o seu palato e os seus olhos -

adapta-se na perfeição a uma cozinha

moderna.

Ergonomia diária

Philips-Saeco é um sinónimo de comodidade:

encher grãos ou água, esvaziar a caixa de

recolha de café ou o tabuleiro de recolha de

pingos - todos os compartimentos têm acesso

directo.
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Especificações

Expresso Perfeito

Tecnologia do expresso: Sistema adaptador

Saeco, Sistema de aroma: pré-preparação

Várias bebidas

Variações com leite: Pannarello: preparar

espuma de leite

Fácil de utilizar

Limpeza e manutenção: Lavagem automática

do circuito de café

Utilização: Dispensador de café ajustável,

Desvio para café moído, Acesso frontal a todas

as funções, Vapor rápido, Bloco de preparação

amovível, Depósito da água amovível

Dados técnicos

Caldeira: Aço inoxidável

Frequência: 50 Hz

Alimentação: 1400 W

Voltagem: 230 V

Pressão da bomba: 15 bares

Peso e dimensões

Dimensões: 256x315x415 mm

Capacidade de grãos de café: 250 gr

Capacidade da caixa de recolha do café:

8 doses

Capacidade do depósito da água: 1,2 l
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