
Syntia
Cappuccino

Espresso Perfetto Philips Saecolta

Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters -laatumerkintä

Täydelliset makuasetukset keittimeen

Tämä automaattinen espressokeitin on sertifioitu Philips Saecon Espresso & Cappuccino Perfetto -laatu-
merkinnällä. Sillä valmistettu espresso ja cappuccinon täyttävät Philips Saecon asettamat tiukat laatu-
vaatimukset, ja sen on sertifioinut Italian edistynein makuinstituutti Centro Studi Assaggiatori - Italian Tast-
ers. Philips Saeco on kotikäyttöön tarkoitettujen täysin automaattisten espressokeittimien edelläkävijä, 
jonka käyttäjille tärkeintä on kahvijuomasta saatu aistinautinto. Philips Saeco uuttaa espresson hurmaavan 
maun ja aromin kiehtovaksi elämykseksi.
Tämä painotusalue on erityisen tärkeä, koska espresso- ja cappuccinonautinto perustuu useille aisteille: 
espresson creman ja cappuccinon maitovaahdon laatua arvioidaan ulkonäön perusteella, aromia tuoksutel-
laan ja espresson samettinen kosketus ja ylellinen maku sekä tuntuu että maistuu. 

Makuasiat ovat erittäin yksilöllisiä, ja Philips Saecon täysin automaattisilla espressokeittimillä löydät aina 
täydellisen yhdistelmän. Jos haluat kokeilla Philips Saecon Espresso & Cappuccino Perfettoa, toimi 
seuraavasti :

Espresso Perfetto Philips Saecolta

Kahvisekoitus

Saeco Adapting System

Aromin vahvuuden valinta (kahvin määrä)

Kahvin annostelunokka

Keraamisen kahvimyllyn säätö

Esihaudutus

LämpötilaLämpötila

Kahvin määrä (annoskoko, ml)

Puhdas, täysin paahdettu Arabica

Oletusasetus

3 papua - Vahva (10 g)

Ala-asento

1-Hienoin jauhatus

Oletusasetus

OletusasetusOletusasetus

35 ml



Syntia
Cappuccino

Espresso & Cappuccino Perfetto Philips Saecolta

Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters -laatumerkintä

Täydelliset makuasetukset keittimeen

Tämä automaattinen espressokeitin on sertifioitu Philips Saecon Espresso & Cappuccino Perfetto -laatu-
merkinnällä. Sillä valmistettu espresso ja cappuccinon täyttävät Philips Saecon asettamat tiukat laatu-
vaatimukset, ja sen on sertifioinut Italian edistynein makuinstituutti Centro Studi Assaggiatori - Italian Tast-
ers. Philips Saeco on kotikäyttöön tarkoitettujen täysin automaattisten espressokeittimien edelläkävijä, 
jonka käyttäjille tärkeintä on kahvijuomasta saatu aistinautinto. Philips Saeco uuttaa espresson hurmaavan 
maun ja aromin kiehtovaksi elämykseksi.
Tämä painotusalue on erityisen tärkeä, koska espresso- ja cappuccinonautinto perustuu useille aisteille: 
espresson creman ja cappuccinon maitovaahdon laatua arvioidaan ulkonäön perusteella, aromia tuoksutel-
laan ja espresson samettinen kosketus ja ylellinen maku sekä tuntuu että maistuu. 

Makuasiat ovat erittäin yksilöllisiä, ja Philips Saecon täysin automaattisilla espressokeittimillä löydät aina 
täydellisen yhdistelmän. Jos haluat kokeilla Philips Saecon Espresso & Cappuccino Perfettoa, toimi 
seuraavasti :

Cappuccino Perfetto Philips Saecolta

Kahvisekoitus

Maito

Maidon lämpötila

Saeco Adapting System

Aromin vahvuuden valinta (kahvin määrä)

Maidon määrä (annoskoko, ml)

Kahvin määrä (annosKahvin määrä (annoskoko, ml)

Kahvin annostelunokka

Keraamisen kahvimyllyn säätö

Esihaudutus

Lämpötila

Maidon vaahdotus

Puhdas, täysin paahdettu Arabica

Raikas, laadukas täysmaito

Jääkaappikylmä 

Oletusasetus

1 papu - Mieto (8 g)

Oletusasetus

35 ml35 ml

Ala-asento

1-Hienoin jauhatus

Oletusasetus

Oletusasetus

Oletusasetus


