
 

Automatický
espresovač

 

Syntia

Nerezová ocel

 

HD8837/09

Užijte si doma potěšení z italského espressa

Kompaktní a stylový systém zrno–šálek

Syntia představuje dokonalé spojení kompaktnosti, výkonu, designu a kvalitních

materiálů – díky tomu všemu si můžete vychutnat italské espresso jediným

dotykem

Vychutnejte si doma italský životní styl

Kompaktní a stylový

Espresso a dlouhá káva stisknutím jediného tlačítka

Namelte svá oblíbená kávová zrna.

Nastavitelný keramický mlýnek

Nastavení délky kávy, teploty a síly

Snadné použití

Srozumitelné barevně odlišené uživatelské rozhraní

Ergonomie pro každodenní provoz

Snadné čištění a údržba

Aut. čištění a odstr. vodního kamene

Odnímatelná varná jednotka
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Přednosti

Kompaktní a stylový

Kompaktní a stylový – espresovač Syntia je

navržen pro potěšení vašich chuťových buněk i

vašich očí, takže je dokonale vhodný do

moderní kuchyně.

Espresso a dlouhá káva

Ať si chcete dát espresso nebo dlouhou kávu,

vaše oblíbené nápoje jsou k dispozici jediným

stiskem tlačítka

Nastavitelný keramický mlýnek

Keramický mlýnek vždy čerstvě umele celá

kávová zrna, takže je vždy zachováno plné

aroma a káva se nikdy nepřehřeje.

Aut. čištění a odstr. vodního kamene

Ke snadnému použití patří snadná údržba: díky

automatickým cyklům čištění a odstraňování

vodního kamene je vaše každodenní potěšení

zaručeno, stejně jako dlouhá životnost

automatického espresovače.

Odnímatelná varná jednotka

Varná jednotka je srdcem každého

automatického kávovaru a je nutné ji stále

udržovat v čistotě. U značky Saeco to už

pohodlnější být nemůže: vyjmout, opláchnout

a vložit zpět – to je celé.

Barevně odlišené uživatelské rozhraní

Vychutnejte si přímou a jasnou interakci

prostřednictvím srozumitelných ikon na displeji.

Ikony jsou maximálně pohodlné, jsou totiž

barevně rozlišené stejně jako semafory:

červená vyžaduje akci, žlutá znamená, že

přístroj je „zaneprázdněn“ (například

ohříváním). Zelená označuje připravenost

k použití.

Nastavení kávy

Přístroje Philips Saeco nabízejí možnost

nastavit kávu přesně tak, jak ji máte rádi – od

nejintenzivnějšího espresa po jemný šálek

kávy.

Ergonomie každý den

Značka Philips-Saeco je synonymem

praktičnosti: při doplňování kávových zrn nebo

vody, vyprazdňování nádoby na kávový odpad

nebo nádobky na odkapávání jsou všechny

součásti snadno přístupné.
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