
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 3-féle ital
• Klasszikus tejhabosító
• Gyöngyfekete festés
• AquaClean

HD8902/01
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 kívánt minőség egyszerű használattal találkozik

laszországban készült időtálló kialakítás
Saeco bemutatja az Intelia Deluxe készüléket, mely az intelligens tervezés és technológia 
gtestesítőjeként minőséget, extra kényelmet és mennyei kávét nyújt. Az időtálló kialakítású 

zzal rendelkező Intelia Deluxe készülék az olasz szakértelem büszke nagykövete.

Bármilyen kávé bármikor
• 3 különböző ital egy gombnyomásnyira
• Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval
• Állítható hosszúság, 5 aromaerősség és 10 őrlőbeállítás
• Saját felhasználói profilt állíthat be és menthet el

Minden csésze kávé tökéletesre készítve
• 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
• Tökéletesre formált, kiváló minőségű gyöngyfekete kidolgozás
• Forró kávé az első csészéből a Thermoblock segítségével

Készséges és csak az Ön utasításaira vár
• 5000* csésze, vízkőmentesítés nélkül az AquaClean technológiával
• Az ötletes kialakítás jól illeszkedik bármilyen konyhai pulthoz
• Az automatikus öblítéssel és a vezérelt vízkőmentesítéssel kiváló kávékat élvezhet
• Alapos tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően



 100% kerámia őrlőbetétek

Az őrlőbetétek high-tech kerámiából 
készülnek: rendkívül kemények és precízek. A 
friss kávészemeket kíméletesen, a 
túlmelegedés veszélye nélkül őrlik meg: 
kinyerik az ízeket, aromákat, és legalább 
20 000 csésze kiváló zamatú kávét biztosítanak.

3-féle ital

A különleges pillanatokat kedvenc italával a 
kezében is átélheti. Akár eszpresszóról, akár 
hosszú kávéról, akár valamilyen tejes 
készítményről is legyen szó, automata 
kávégépével pillanatok alatt, könnyedén 
megkapja a tökéletes csésze kávét!

AquaClean szűrő

Ismerje meg a víz tisztítása által minőségibb 
kávét biztosító, szabadalmaztatott AquaClean 

vízszűrőnket. Megakadályozza a 
vízkőlerakódást kávéfőzője vízzel érintkező 
részei esetében – akár 5000* csészét is 
elkészíthet vízkőmentesítés nélkül, ha 
rendszeresen cseréli a szűrőt.

Automatikus öblítés és vezérelt 
vízkőmentesítés

Az eszpresszógép bekapcsoláskor vagy 
kikapcsoláskor automatikusan vízzel tisztítja 
meg a kávé funkciókört. Ennek köszönhetően 
minden csésze kávénak nagyszerű, friss íze lesz. 
A rendszeres vízkőmentesítés meghosszabbítja 
az eszpresszógép élettartamát. A készülék jelzi, 
ha vízkőmentesítés szükséges, és a képernyőn 
megjelenő üzenetekkel végigvezeti önt a 
teendőkön.

Klasszikus tejhabosító

A Klasszikus tejhabosító, melyet a baristák 
pannarellónak is neveznek, gőzt bocsát ki, 
melynek révén könnyedén készíthet lágy habot 
cappuccinójához. Engedje szabadjára az Önben 
rejlő baristát és készítsen ízletes 
tejkülönlegességeket hagyományos módon!

A kávé személyre szabása

Az automata gép ínycsiklandó lehetőségeinek 
tárházával saját ízlésének megfelelő italt 
készíthet. Könnyedén beállíthatja és 
eltárolhatja az egyes italok hosszúságát, 
erősségét és hőmérsékletét is. Fedezze fel a 
lehetőségeket, kísérletezzen, és állítsa elő álmai 
italát!

Elöltöltős könnyű hozzáférés

Automata eszpresszógépe könnyen 
használható az elöl tölthető víztartálynak és 
kávétartálynak köszönhetően.

Kiváló minőségű gyöngyfekete festés
A kávégép minden apró részlete a lehető 
legjobb minőségben készült. Az olasz tervezés 
és kivitelezés ihlette kiváló minőségű 
gyöngyfekete kidolgozás ki fogja állni az idő 
próbáját, akár klasszikus, akár modern 
konyhába is kerül. A letisztult, elegáns forma 
látványa olyan ízléses megjelenést kölcsönöz 
gépének, mint amilyen ízletes a kávé, amelyet 
készít.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
3-féle ital Klasszikus tejhabosító, Gyöngyfekete festés, AquaClean
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Általános jellemzők
• Tejadagolás: Klasszikus tejhabosító
• kezelői felület: Alap kijelző

Műszaki adatok
• Hulladéktartály kapacitása: 10 adag
• A víztartály űrtartalma: 1,5 L
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. csészemagasság: 115 mm
• Feszültség: 230 V
• Szemes kávé kapacitás: 300 g
• Szín és felület: Gyöngyfekete festés
• Vezetékhossz: >100 cm
• Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
• Termék méretei: 256 x 340 x 444 mm
• Zacctartály: Elülső hozzáférés
• Víztartály: Elülső hozzáférés
• Készülék tömege: 8,9 kg
• Származási hely: Olaszország

Testreszabás
• Aromaerősség-beállítások: 5
• Kávéhosszúság: szabályozható
• Őrlőbeállítások: 10
• Főzés előtti aromabeállítás: Nem
• Hőfok beállítások: 3
• Felhasználói profilok: 1

Egyéb jellemzők
• Automatikus öblítés és vezérelt vízkőmentesítés
• Gusto perfetto
• Be-/kikapcsoló gomb: Nem
• Gyorsfűtésű vízmelegítő
• Kivehető központi egység

Különböző kávéitalok
• Italok: Eszpresszó, Eszpresszó Lungo, Forró víz
• Őrölt kávé opció
• Dupla csésze
• Dupla csésze tejhez: Nem
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
3-féle ital Klasszikus tejhabosító, Gyöngyfekete festés, AquaClean

HD8902/01

* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A 
csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az 
öblítési és tisztítási szokásoktól.

* A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve 
az öblítési és tisztítási szokásoktól.
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