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Élje át az olasz presszókávé élvezetét

otthonában
Kompakt és stílusos „A kávébabtól a csészéig” rendszer

A Syntia termékek tökéletesen ötvözik a helytakarékosság, teljesítmény,

formatervezés és a csúcsminőségű alapanyagok erényeit, így egy

gombnyomással a valódi olasz presszókávé élményét nyújtják

Olasz életstílus otthonában

Kompakt és stílusos

Egyérintéses presszó- és hosszúkávé

Őrölje kedvenc kávébabjait ízlése szerint

Állítható kerámia őrlőbetétek

Beállíthatja a kávé fajtáját, a hőmérsékletét és az erősségét

Egyszerű használat

Könnyen érthető színkódos felhasználó kezelőfelület

Minden nap ergonomikus működés

Könnyen tisztítható és összeállítható

Automatikus tisztítás és vízkőmentesítés

Kivehető központi egység
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Fénypontok

Kompakt és stílusos

A kompakt és stílusos Syntia nem csak az

ízlelőbimbóit, de a szemét is elkápráztatja -

tökéletes felszerelése a modern konyháknak.

Eszpresszó- és hosszúkávé

Akár presszó- akár hosszú kávét kíván,

kedvenceitől csak egyetlen gombnyomás

választja el

Állítható kerámia őrlőbetétek

A szemes kávét minden egyes csészéhez

frissen őrlik a kerámia őrlőbetétek, a kávé

túlmelegítése nélkül, mindig megőrizve a

teljes aromát.

Automata tisztítás és vízkőmentesítés

Az egyszerű használat az egyszerű

karbantarthatóságot is magában foglalja. Az

automatikus tisztítás és vízkőmentesítés

funkciónak köszönhetően biztos lehet benne,

hogy minden nap tökéletes ízélményben lesz

része, hosszú időn át.

Kivehető központi egység

A teljesen automata kávéfőzőgépek lelke a

központi egység, amit mindig tisztán kell

tartani. Erre nem létezik kényelmesebb

megoldás, mint amit a Saeco kínál: eltávolítás,

öblítés és visszahelyezés. És kész.

Színkódos felhasználói kezelőfelület

Élvezze a közvetlen és világos kezelhetőség

előnyeit a könnyen érthető, ikonos kijelzőnek

köszönhetően. Az egyszerűség kedvéért az

ikonok színezése a forgalmi jelzőlámpák

alapján értelmezendő: piros - felhasználói

közbelépés szükséges; sárga - a gép foglalt

(például melegít); zöld - használatra kész.

Kávé - egyénre szabva

A Philips Saeco gépek lehetővé teszik, hogy a

kávé készítésének módját az ízlésének

megfelelően állítsa be – a legmarkánsabb

eszpresszótól egy lágy hosszú kávéig.

Ergonomikus minden nap

A Philips-Saeco a kényelem szinonimája:

legyen szó akár a szemes kávé vagy a víz

újratöltéséről, a használt kávé tartójának vagy

a cseppfelfogó tálcának az ürítéséről, a gép

minden része könnyedén hozzáférhető.
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Műszaki adatok

Tökéletes eszpresszó

Eszpresszó technológia: Saeco optimalizáló

rendszer, Aroma rendszer: előforrázás

Többféle ital

Különböző fajta tej: Pannarello: tejhabosítás

Egyszerű használat

Tisztítás és karbantartás: Automatikus öblítés

Használat: Állítható kávéadagoló, Közvetlen

őrölt kávé adagolás, Elülső hozzáférés az

összes funkcióhoz, Gyors gőzölés, Kivehető

központi egység, Kivehető víztartály

Műszaki adatok

Vízmelegítő: Rozsdamentes acél

Frekvencia: 50 Hz

Tápellátás: 1400 W

Feszültség: 230 V

Szivattyú nyomás: 15 bar

Tömeg és méretek

Termék méretei (ho x mé x ma): 256 x 315 x

415 mm

Szemes kávé kapacitás: 250 g

Ürítőtartály kapacitás: 8 adag

Víztartály űrtartalma: 1,2 l
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