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Espresso a cappuccino jediným dotykem
S plnou možností nastavení zrno–šálek

Přístroj Exprelia je vždy připraven servírovat oblíbenou kávovou specialitu. Ať chcete cokoli, díky rozhraní pro

okamžitou volbu nápoje stačí stisknout tlačítko. Dvojitý ohřívač vody se postará o okamžitou přípravu.

Vždy připraveno

Dvojitý ohřívač vody pro okamžitou páru

Integrovaná automatická funkce mléka

Možnost nastavení zrno–šálek

Systém SBS: patentované nastavení krémové pěny espresa a její struktury

Plné nastavení zrno–šálek

Snadné použití

Okamžitý výběr nápoje

Ergonomie pro každodenní provoz

Snadné čištění a údržba

Aut. čištění a odstr. vodního kamene

Přední přístup k vyjímatelné varné jednotce
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Přednosti

Systém SBS (Saeco Brewing System)

Přístroj Philips Saeco vám exkluzivně umožní

nastavit intenzitu vašeho espressa, protože při

dávkování změní strukturu pěny. Pouhým

otočením knoflíku můžete připravit pěnu přesně

podle své chuti. Je to malý knoflík,ale veliký

rozdíl.

Dvojitý ohřívač vody

Optimální podmínky pro všechno: dva

nezávislé obvody zajišťují rychlou a pohodlnou

přípravu kávy přímo po napěnění mléka.

Okamžitý výběr nápoje

Ať si přejete cappuccino nebo espresso, díky

okamžitému výběru nápoje si můžete

vychutnat svou přizpůsobenou specialitu

pouhým stisknutím tlačítka

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.

Integrovaná automatická funkce mléka

Protože nádoba na mléko je vestavěná, musíte

ji pouze naplnit mlékem a jednoduše vybrat

svou mléčnou specialitu. Díky integrované

funkci dávkování mléka lze mléko podávat

horké nebo napěněné. Stačí jednoduše

stisknout svůj oblíbený nápoj, ať je to latte

machiato, cappuccino nebo caffè latte: váš

nápoj se bude podávat za několik sekund,

protože krémová mléčná pěna nebo horké

mléko bude automaticky nalito do nápoje.

Pokročilé funkce správy mléka zahrnují dva

automatické cykly vyplachování párou. A

chcete-li zařízení důkladně vyčistit, lze je

snadno rozebrat.

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.

Plné nastavení

Všechno právě tak, jak to máte rádi: zvolte si

svou oblíbenou směs kávy a upravte délku

kávy, intenzitu, teplotu, strukturu pěny tak, aby

dokonale vyhovovaly vaší osobní chuti.

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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