
Syntia
Cappuccino

Espresso & Cappuccino Perfetto firmy 
Philips Saeco
Certyfikat instytutu Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters

Wybierz ustawienia i zaparz kawę tak, jak lubisz

Ze względu na oferowaną jakość kawy ten ekspres Philips Saeco został uhonorowany 
certyfikatem„Espresso & Cappuccino Perfetto” (Doskonałe espresso i cappuccino). W wyniku procesu par-
zenia powstaje kawa, która idealnie odpowiada parametrom ustanowionym przez Philips Saeco. Jej jakość 
została potwierdzona odpowiednim certyfikatem przez Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters — 
wiodący włoski instytut zajmujący się analizą sensoryczną kawy. Philips Saeco to najnowocześniejsza firma 
działająca w sektorze w pełni automatycznych ekspresów do kawy do użytku domowego. Przykłada ona 
szczególną wagę do zmysłowych doznań podczas picia kawy i zapewnia pełne, doskonałe przeżycia 
związane z delektzwiązane z delektowaniem się napojem. 
Jest to szczególnie ważne, gdyż picie kawy stymuluje zmysły pijącego. Wzrok pozwala docenić idealną 
warstwę pianki i spienionego mleka; węch — rozkoszować się aromatem; dotyk — poczuć aksamitne 
muśnięcie napoju na podniebieniu; wreszcie smak — delektować się wspaniałym smakiem. 

Smak jest czymś osobistym. Dzięki naszemu w pełni automatycznemu ekspresowi znajdziesz połączenie 
odpowiednie dla Ciebie. Jeśli chcesz wypróbować ekspres Espresso Perfetto & Cappuccino firmy Philips 
Saeco, postępuj według tych prostych kroków:

Espresso Perfetto firmy Philips Saeco

Odmiana kawy

System przystosowawczy Saeco

Wybór mocy aromatu (ilość kawy w gramach)

Kranik dozujący kawę

Regulacja młynka ceramicznego

Parzenie wstępne

TTemperatura

Objętość (ilość kawy w ml)

Czysta, mocno palona Arabica

Ustawienie domyślne

3 ziarna — mocny (10 g)

Pozycja dolna

1 — bardzo drobno

Ustawienie domyślne

UstUstawienie domyślne

35 ml
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Ze względu na oferowaną jakość kawy ten ekspres Philips Saeco został uhonorowany 
certyfikatem„Espresso & Cappuccino Perfetto” (Doskonałe espresso i cappuccino). W wyniku procesu par-
zenia powstaje kawa, która idealnie odpowiada parametrom ustanowionym przez Philips Saeco. Jej jakość 
została potwierdzona odpowiednim certyfikatem przez Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters — 
wiodący włoski instytut zajmujący się analizą sensoryczną kawy. Philips Saeco to najnowocześniejsza firma 
działająca w sektorze w pełni automatycznych ekspresów do kawy do użytku domowego. Przykłada ona 
szczególną wagę do zmysłowych doznań podczas picia kawy i zapewnia pełne, doskonałe przeżycia 
związane z delektzwiązane z delektowaniem się napojem. 
Jest to szczególnie ważne, gdyż picie kawy stymuluje zmysły pijącego. Wzrok pozwala docenić idealną 
warstwę pianki i spienionego mleka; węch — rozkoszować się aromatem; dotyk — poczuć aksamitne 
muśnięcie napoju na podniebieniu; wreszcie smak — delektować się wspaniałym smakiem. 

Smak jest czymś osobistym. Dzięki naszemu w pełni automatycznemu ekspresowi znajdziesz połączenie 
odpowiednie dla Ciebie. Jeśli chcesz wypróbować ekspres Espresso Perfetto & Cappuccino firmy Philips 
Saeco, postępuj według tych prostych kroków:

Cappuccino Perfetto firmy Philips Saeco

Odmiana kawy

Rodzaje mleka

Temperatura mleka

System przystosowawczy Saeco

Wybór mocy aromatu (ilość kawy w gramach)

Ilość mleka (w ml)

Ilość kIlość kawy (w ml)

Kranik dozujący kawę

Regulacja młynka ceramicznego

Parzenie wstępne

Temperatura

Spienianie mleka

Czysta, mocno palona Arabica

Wysokiej jakości, świeże, pełne mleko

Z lodówki 

Ustawienie domyślne

1 ziarno — delikatny (8 g)

Ustawienie domyślne

35 ml35 ml

Pozycja dolna

1 — bardzo drobno

Ustawienie domyślne

Ustawienie domyślne

Ustawienie domyślne


