
 

 

Saeco Energica
Automatický 
espresovač

• Vestavěná nádoba a napěňovač 
mléka

• Nerezová ocel

HD8852/09
Dokonalé espresso a káva
vždy připraveno pouhým stisknutím tlačítka
Pouze espresovač Saeco Energica vám poskytne dokonalý zážitek z espressa a mléka: je 

vždy připraven k použití a vybavený integrovaným napěňovačem mléka.

Perfektní autentická italská káva
• Mléčné speciality bez čekání díky dvojitému ohřívači vody
• Káva, která nechutná připáleně díky 100% keramickému mlýnku

Vychutnávejte si nápoje podle svých chutí
• Uložte si oblíbená nastavení kávy
• Pohrajte si s bohatostí kávy pomocí našich mlýnků s možností nastavení
• Předejděte tepelným ztrátám a použijte jakýkoli šálek díky naší nastavitelné trysce

Snadné čištění a údržba
• Přístroj je vždy čistý díky automatickému čištění a odstraňování vodního kamene
• Hygienické napěnění mléka díky automatickému dvojitému čištění
• Snadné čištění díky odnímatelné varné jednotce



 100% keramický mlýnek

Tento espresovač je vybaven 100% 
keramickým mlýnkem. Společnost Saeco 
používá keramické mlýnky, protože melou 
důkladně a nepřehřívají kávová zrna. 
Výsledkem je bezchybné espresso. Keramika 
rovněž zajišťuje výkon s dlouhou životností a 
naprosto tichý chod.

Mlýnky s možností nastavení v 8 krocích

Různé kávové směsi vyžadují různou úroveň 
zrnitosti, která umožňuje rozvinutí plné chuti. 
Zrnitost namleté kávy tohoto espresovače lze 
upravit pomocí 8 nastavení, počínaje 
nejjemnějším mletím pro silné espresso a 
konče tím nejhrubším pro lehčí kávu.

Ukládá vaše nastavení kávy

Vždy obdržíte dokonalý šálek espressa 
připravený právě pro vás, podle vašich 
osobních preferencí – díky naší funkci Memo, 
která umožňuje nastavit délku, sílu a teplotu 
kávy. Chcete-li si vychutnat vynikající kávový 
nápoj ve svém oblíbeném šálku, je třeba pouze 
stisknout tlačítko.

Nastavitelná tryska

Nastavitelnou trysku na našich espresovačích 
lze použít s jakýmkoli šálkem, což předchází 
rozstřikování nebo ochlazování kávy během 
nalévání do šálku. Takto se espresso podává 
vždy se správnou teplotou a současně je 
zajištěna čistota přístroje.

Odnímatelná varná jednotka

Varná jednotka (vynález společnosti Saeco) je 
srdcem našich espresovačů a zárukou 
automatického provozu. K varné jednotce se 
podle modelu snadno dostanete buď z přední 
nebo boční strany. Lze ji bez námahy vyjmout a 
snadno vyčistit opláchnutím pod tekoucí vodou 
a zajistit tak maximální úroveň hygieny.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
Přednosti
Automatický espresovač
Vestavěná nádoba a napěňovač mléka Nerezová ocel
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Technické údaje
• Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)
• Počet ohřívačů vody: 1 ohřívač
• Tlak vody v čerpadle: 15 bar (perfektní espresso)
• Podporované typy kávy: Mletá káva, Nemletá 

kávová zrna
• Země původu: Vyrobeno v Itálii, Navrženo v Itálii
• Odnímatelná varná jednotka: Ano
• Spotřeba: 1 400 W
• Napětí: 230 V
• Frekvence: 50 Hz
• Délka kabelu: 80 cm

Podpora udržitelného rozvoje
• Možnost automatického pohotovostního režimu: 

Ano

Dokonalé espresso
• Technologie espressa: Technologie Saeco Adapting 

System, Systém aromatu: předpříprava

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Více nápojů
• Mléčné varianty: Integrovaná automatická funkce 

mléka, Volič množství mléka, Vyjímatelná nádoba 
na mléko

Snadné použití
• Čištění a údržba: Automatické oplachování obvodu 

kávy, Automatické oplachování obvodu mléka, 
Cyklus odstraňování vodního kamene

• Využití: Nastavitelný dávkovač kávy, Obtok pro 
namletou kávu, Přístup ke všem funkcím zepředu, 
Okamžitá pára (2 bojlery), Odnímatelná varná 
jednotka, Odnímatelná nádržka na vodu

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 13,4 kg
• Rozměry výrobku (D x H x V): 245 x 360 x 

420 mm
• Kapacita na kávová zrna: 300 gr
• Kapacity nádoby na odpad: 11 porcí
• Kapacita nádoby na mléko: 0,5 l
• Kapacita nádržky na vodu: 1,5 l
•

Specifikace
Automatický espresovač
Vestavěná nádoba a napěňovač mléka Nerezová ocel

HD8852/09

http://www.philips.com

