
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Máquina de café 
expresso super 
automática

• 3 bebidas
• Acessório p/ espuma de leite 

clássico
• Revestimento em preto pérola
• AquaClean
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m design intemporal fabricado em Itália
Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que 
rece qualidade comprovada, conveniência extra e café divinal. Alojada numa estrutura com um 
sign intemporal, a Intelia Deluxe é um orgulhoso embaixador da habilidade artística italiana.

Qualquer café a qualquer momento
• Saboreie 3 bebidas de forma simples
• Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite
• Ajuste a quantidade, as 5 intensidades de aroma e as 10 regulações do moinho
• Ajustar e guardar o seu perfil de utilizador pessoal

Cada café preparado na perfeição
• Moinho 100% em cerâmica para um desempenho de longa duração
• Acabamento em preto pérola de alta qualidade, moldado com precisão
• Café quente logo na primeira chávena com a caldeira de aquecimento rápido

Cuidadoso e certeiro a cada ordem
• Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina
• Concebida de forma inteligente para se adaptar a qualquer bancada de cozinha
• Desfrute de um óptimo café com enxaguamento automático e descalcificação assistida
• Limpeza cuidada graças ao bloco de preparação totalmente amovível



 Moinho 100% em cerâmica

O material em cerâmica assegura um 
desempenho de longa duração, um 
funcionamento silencioso e não se deteriora. 
Isto significa que o café será sempre moído 
como se fosse a primeira utilização, extraindo 
o melhor dos seus grãos durante mais de 
15 000 chávenas.

3 bebidas

Saboreie as suas bebidas favoritas para 
momentos especiais. Quer deseje um café 
expresso, um café longo ou uma receita à base 
de leite, a sua máquina super automática 
proporciona-lhe uma chávena perfeita de 
forma simples e num instante!

Filtro AquaClean

O AquaClean é o nosso filtro de água 
patenteado, concebido para melhorar a 

qualidade do seu café através da purificação da 
água. Também evita a acumulação de calcário 
no circuito de água da sua máquina de café: 
prepare até 5000* chávenas sem ter de 
descalcificar a máquina, substituindo o filtro 
regularmente.

Enxaguamento automático e 
descalcificação assistida

Esta máquina de café expresso limpa 
automaticamente o seu circuito de café com 
água ao ligar ou ao desligar a máquina, 
permitindo um óptimo sabor fresco com cada 
chávena de café. A descalcificação regular 
prolonga a vida útil da sua máquina de café 
expresso. Esta máquina de café solicita a 
descalcificação quando esta é necessária e guia 
os seus passos com mensagens no ecrã.

Acessório para espuma de leite

O acessório para espuma de leite, também 
denominado de <I>pannarello</I> pelos 
baristas, fornece vapor para o ajudar a 
preparar facilmente espuma de leite suave para 
o seu cappuccino. Liberte o barista que há 
dentro de si, preparando as suas deliciosas 
especialidades com leite de forma tradicional!

Personalizar os seus cafés

Esta máquina super automática oferece 
inúmeras opções fantásticas para personalizar 
a sua bebida de acordo com o seu gosto. Pode 
personalizar facilmente e memorizar a 
quantidade, o sabor e a temperatura para cada 
bebida. Sinta-se confiante para explorar, 
experimentar e imaginar qualquer bebida!

Carregamento frontal para acesso fácil

A sua máquina de café expresso super 
automática é fácil de utilizar graças ao 
carregamento frontal do depósito de água e da 
caixa de resíduos.

Acabamento em preto pérola de alta 
qualidade
Cada ínfimo detalhe desta máquina foi 
concebido e fabricado com a qualidade mais 
elevada. O acabamento em preto pérola de 
alta qualidade inspirado no design e habilidade 
artística italianos irá resistir ao teste do tempo 
numa cozinha clássica ou moderna. Uma 
elegante visão de design puro, a sua máquina 
terá uma aparência tão requintada como o café 
que prepara.
Destaques
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Especificações gerais
• Sistema para leite: Acessório p/ espuma de leite 

clássico
• Interface do utilizador: Ecrã básico

Especificações técnicas
• Capacidade do recipiente de resíduos: 10 doses
• Capacidade do depósito de água: 1,5 L
• Frequência: 50 Hz
• Altura máx. da chávena: 115 mm
• Voltagem: 230 V
• Capacidade de grãos de café: 300 g
• Cor e acabamento: Revestimento em preto pérola
• Comprimento do cabo de alimentação: >100 cm
• Compatibilidade do filtro: AquaClean
• Dimensões do produto: 256 x 340 x 444 mm
• Recipiente de resíduos: Acesso na parte frontal
• Depósito de água: Acesso na parte frontal
• Peso do produto: 8,9 kg
• País de origem: Itália

Personalização
• Regulações da intensidade de aroma: 5
• Quantidade de café: Ajustável
• Regulações do moinho: 10
• Controlo de aroma na pré-preparação: Não
• Regulações de temperatura: 3
• Perfis de utilizador: 1

Outras funcionalidades
• Enxaguamento automático e descalcificação 

assistida
• Gusto perfetto
• Interruptor principal com botão ligar/desligar: Não
• Caldeira de aquecimento rápido
• Bloco de preparação amovível

Variedade
• Bebidas: Expresso, Espresso Lungo, Água quente
• Opção de café moído
• Chávena dupla
• Chávena dupla com leite: Não
•
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* O número real de chávenas depende das variedades de café 
seleccionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza. O 
alarme de descalcificação é desactivado automaticamente depois de 
8 filtros.

* O número real de chávenas depende das variedades de café 
seleccionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza
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