
 

 

„Saeco“ Intelia Deluxe
Puikus automatinis 
espreso aparatas

• 3 gėrimai
• Klasikinis pieno putų plakiklis
• Juodojo perlo spalvos dažai
• „AquaClean“

HD8902/01
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esenstantis Italijoje sukurtas dizainas
aeco“ pristato „Intelia Deluxe“. Išmaniosios technologijos užtikrina aukštą kokybę, 
nginį patogu naudoti ir jis ruošia nepriekaištingo skonio kavą. Nesenstančio dizaino 
telia Deluxe“ yra puikus italų meistriškumo pavyzdys.

Bet kuri kava bet kuriuo metu
• Mėgaukitės 3 pasirenkamais gėrimais
• Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos
• Reguliuokite trukmę, 5 aromato stiprumo ir 10 malūnėlio nustatymų
• Koreguokite ir saugokite savo asmeninį naudotojo profilį

Kiekviena kava tobula
• 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
• „Premium Black Pearl“ apdaila, tiksli forma
• Naudodami greitai įkaistantį virintuvą karštą kavą paruošite nuo pat pirmojo puodelio

Paslaugus ir numatantis jūsų komandą
• Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo
• Išmaniai suprojektuotas, kad tiktų bet kuriam virtuviniam stalviršiui
• Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas
• Visapusiškai išvalysite išėmę virimo elementą



 100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios 
technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir 
tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos 
nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi 
skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos 
skonis bent 20 000 puodelių.

3 gėrimai

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais 
ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte 
espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus 
automatinis aparatas be vargo ir greitai 
pagamins tobulą gėrimą!

AquaClean filtras

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, 
skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. 

Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos 
virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių be 
nukalkinimo reguliariai keisdami filtrą.

Automatinis skalavimas ir nukalkinimas 
pagal instrukcijas

Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo 
kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba 
išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui 
suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus 
nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo 
laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. 
Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.

Klasikinis pieno putų plakiklis

Klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai 
vadina „Pannarello“, skleidžia garus, kad būtų 
paruošta švelni pieno puta jūsų kapučino kavai. 
Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite 
puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Pritaikykite kavą savo individualiam 
skoniui

Su šiuo puikiu automatiniu kavos aparatu 
pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami 
gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai 
nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno 
gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir 
temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir 
sumanykite bet kokį gėrimą!

Įdėjimas iš priekio užtikrina lengvą 
prieigą

Jūsų puikus automatinis espreso aparatas 
nereikalauja pastangų, nes turi iš priekio 
papildomą vandens bakelį ir iš priekio įdedamą 
atliekų dėžutę.

„Premium Black Pearl“ apdaila
Kiekviena sukurta ir pagaminta mažiausia šio 
aparato detalė yra aukščiausios kokybės. 
Itališko dizaino įkvėpta „Premium Black Pearl“ 
apdaila ir meistriškumas išlaikys laiko 
išbandymą bet kurioje klasikinėje arba 
modernioje virtuvėje. Elegantišku, aiškiu 
dizainu pasižymintis aparatas atrodys toks pats 
rafinuotas kaip ir jo gaminama kava.
Ypatybės
Puikus automatinis espreso aparatas
3 gėrimai Klasikinis pieno putų plakiklis, Juodojo perlo spalvos dažai, „AquaClean“
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Bendrosios specifikacijos
• Pieno plakimo prietaisas: Klasikinis pieno putų 

plakiklis
• Vartotojo sąsaja: Pagrindinis ekranas

Techniniai duomenys
• Atliekų indo talpa: 10 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,5 l
• Dažnis: 50 Hz
• Didžiausias puodelio aukštis: 115 mm
• Įtampa: 230 V
• Kavos pupelių talpa: 300 g
• Spalva ir apdaila: Juodojo perlo spalvos dažai
• Maitinimo laido ilgis: >100 cm
• Filtro suderinamumas: „AquaClean“
• Gaminio matmenys: 256 x 340 x 444 mm
• Tirščių indas: Prieiga iš priekio
• Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
• Gaminio svoris: 8,9 kg
• Kilmės šalis: Italijoje

Individualus pritaikymas
• Kavos stiprumo nustatymai: 5

• Kavos gaminimo trukmė: Reguliuojama
• Malūnėlio nustatymai: 10
• Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą: 

Ne
• Temperatūros nustatymai: 3
• Naudotojų profiliai: 1

Kitos funkcijos
• Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal 

instrukcijas
• „Gusto perfetto“
• Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas: 

Ne
• Greitai įkaistantis virintuvas
• Išimamas virimo elementas

Įvairovė
• Gėrimai: Espreso, Silpnasis espresas (Espresso 

Lungo), Karštas vanduo
• Tirpios kavos parinktis
• Dvigubas puodelis
• Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne
•
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* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. 
Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo 
priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo 
įpročių.

* Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, 
valymo ir skalavimo įpročių.

http://www.philips.com

