
 

 

Saeco Energica
Volautomatische 
espressomachine

• Geïntegreerde melkkan en 
melkopschuimer

• Roestvrij staal

HD8852/09
Perfecte espresso en koffie
direct klaar met één druk op de knop
Alleen de Saeco Energica-espressomachine biedt u de perfecte espresso met melk; altijd 

klaar voor gebruik; voorzien van ingebouwde melkopschuimer.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie
• Melkspecialiteiten zonder wachten dankzij een dubbele boiler
• Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

Bereid dranken naar uw smaak
• Uw favoriete koffie-instellingen opslaan
• Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
• Voorkom warmteverlies met de verstelbare tuit die bij iedere kop past

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
• Hygiënisch melk opschuimen dankzij geautomatiseerde dubbele reinigingsfunctie
• Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem



 100% keramische molens

Deze espressomachine is voorzien van 100% 
keramische molens. Saeco gebruikt keramische 
molens vanwege hun consequente maling 
zonder de koffieboon voor een onberispelijke 
espresso te oververhitten. Keramiek zorgt 
voor duurzame prestaties en een totaal stille 
werking.

In 8 stappen verstelbare molens

Verschillende koffiemelanges vragen om 
verschillende maalinstellingen. De 
malingskorreligheid van deze espressomachine 
kan in 8 instellingen worden ingesteld, van de 
fijnste instelling voor een volle espresso tot de 
grofste voor een lichtere koffie.

Slaat uw koffie-instellingen op

Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met 
instelbare hoeveelheid, sterkte en 
temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop 
koffie die speciaal volgens uw persoonlijke 
voorkeur wordt gezet. Geniet van een 
uitstekende kop koffie in uw favoriete mok 
met slechts één druk op de knop.

Verstelbare tuit

De verstelbare tuit op onze espressomachines 
past bij iedere kop en voorkomt dus dat de 
koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo 
wordt uw espresso altijd op de juiste 
temperatuur geserveerd en houdt u een 
schone machine.

Afneembare zetgroep

Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt 
het hart van onze machines en verzorgt het 
automatische proces. Het zetsysteem is 
(afhankelijk van het model), gemakkelijk 
toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan 
eenvoudig worden verwijderd voor reiniging 
onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Technische specificaties
• Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
• Aantal waterboilers: 1 boiler
• Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)
• Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele 

koffiebonen
• Land van herkomst: Gemaakt in Italië, Ontworpen 

in Italië
• Afneembare zetgroep
• Vermogen: 1400 W
• Voltage: 230 volt
• Frequentie: 50 Hz
• Snoerlengte: 80 cm

Duurzaamheid
• Automatische stand-byoptie

Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, 

Aromasysteem: pre-brewing

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Meerdere dranken
• Melkvariaties: Ingebouwde melkfunctie, 

Selectiefunctie voor de hoeveelheid melk, 
Verwijderbare melkbeker

Gebruiksvriendelijk
• Reiniging en onderhoud: Automatische spoeling 

van koffiedoorloopsysteem, Automatische 
spoeling van melkdoorloopsysteem, 
Ontkalkingscyclus

• Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor 
gemalen koffie, Aan de voorzijde toegang tot alle 
functies, Direct stoom (2 boilers), Afneembare 
zetgroep, Verwijderbaar waterreservoir

Gewicht en afmetingen
• Gewicht van het product: 13,4 kg
• Productafmetingen (l x b x h): 245 x 360 x 420 mm
• Koffiebooncapaciteit: 300 gr
• Capaciteit van koffierestenbakje: 11 porties
• Capaciteit melkbeker: 0,5 L
• Capaciteit waterreservoir: 1,5 L
•
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