
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Super automatický 
espresso kávovar

• Integrovaná nádoba na mlieko a 
penič

• Povrchová úprava z 
nehrdzavejúcej ocele

• Mlynček s 10 stupňami 
nastavenia

HD8906/01
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alita, na ktorú si potrpíte – jednoduchosť, ktorú očakávate

adčasový dizajn Made in Italy
oločnosť Saeco predstavuje kávovar Intelia Deluxe. Technológia navrhnutá s dôrazom na 

ktickosť, ktorá prináša kvalitu, extra pohodlie a vynikajúcu kávu. S telom vyrobeným 

ehrdzavejúcej ocele a s nadčasovým dizajnom je Intelia hrdým reprezentantom talianskej remeselnej 

čnosti.

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov
• Chutné horúce kapučíno a mliečna pena jediným dotykom
• Užite si horúcu kávu bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Karafa na mlieko sa po každom použití čistí pomocou funkcie rýchleho čistenia
• Klasický dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele
• Navrhnuté s dôrazom na praktickosť a extra pohodlie
• 5000 šálok kávy* bez odvápnenia s filtrom AquaClean

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 10 nastavení mlynčeka
• Množstvo špeciálnych káv stlačením tlačidla
• Bezkofeínová káva s rovnakou chuťou pomocou práškovej voľby
• Výber intenzity si zapamätá, aká silná káva sa vám páči



 100 % keramické mlynčeky
Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas 
nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z 
čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne 
mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody 
extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický 
materiál navyše na rozdiel od iných „bežných 
mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti 
pripáleniny.

Kapučíno jediným dotykom a oveľa viac
Každá pripravená káva bude pokrytá hodvábnou 
mliečnou vrstvou, ktorá vábi chuťové poháriky. 
Karafa na mlieko dvakrát napení mlieko a následne v 
šálke vytvára plynulú krémovú vrstvu so správnou 
teplotou. Karafu je možné tiež pohodlne uložiť do 
chladničky, je možné ju umývať v umývačke a má 
špičkové vlastnosti z hľadiska hygieny.

Varný blok s rýchlym zahrievaním
Keď je čas na vôňu kávy, vďaka varnému bloku s 
rýchlym zahrievaním si môžete uvariť dokonalé 
espresso a cappuccino bez čakania. Tajomstvo 
spočíva v tom, že má telo z ľahkého hliníka a 
nerezovej ocele, ktoré môže rýchlo dosiahnuť 
vysoké teploty.

Mlynček s 10 stupňami nastavenia
Pokiaľ sa jedná o jemnosť mletia, toto zariadenie vás 
nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú pre 
rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto 
má systém mletia tohto zariadenia desať 
prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho 
mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre 
ľahšiu kávu.

Pripravte si kávu jediným dotykom
Uspokojenie vašich chutí na rôzne kávy vám 
zabezpečí sortiment rôznych káv od espressa až po 
kapučíno. Podľa toho, či ide o váš prvý ranný krok 
alebo lahôdku po večeri, máte na dosah ruky 
akúkoľvek chuť kedykoľvek počas dňa.

AquaClean filter
Patentovaný filter AquaClean značky Saeco 
zabezpečuje, že vám váš stroj Saeco poskytne 
najlepší možný výkon. Výmenou filtra každé 3 
mesiace budete mať hygienicky nezávadnú, 
priezračnú vodu bez nečistôt a bez starostí 
spojených s odstraňovaním vodného kameňa zo 
zariadenia pre až 5 000 šálok – pri 0,1 l šálkach a 8 
filtroch.

Prášková voľba
Niekedy je pekné mať možnosť dať si kávu s plnou 
chuťou bez efektu kofeínu. Vďaka práškovej voľbe si 
môžete urobiť kávu bez kofeínu, kedykoľvek sa vám 
zachce.

Rýchle čistenie karafy jediným dotykom
Jedinečná funkcia rýchleho čistenia karafy jediným 
dotykom umožňuje dôkladné vypláchnutie karafy po 
každom použití jednoduchým stlačením tlačidla.

Navrhnuté a vyrobené v Taliansku
S elegantnou víziou rýdzeho dizajnu vyzerajú 
kávovary Saeco Intelia rovnako ušľachtilo ako káva, 
ktorú pripravujú. Predná časť z nehrdzavejúcej ocele 
inšpirovaná talianskym dizajnom a remeselníctvom 
odoláva skúškam času v akejkoľvek klasickej či 
modernej kuchyni. Pripočítajte k tomu intuitívne 
konštrukčné funkcie a výsledkom je bohatý 
a naplňujúci zážitok pri pití kávy.

Jednoduchý prístup na vkladanie spredu
Práca so super automatickým espresso kávovarom je 
bez akejkoľvek námahy vďaka vkladaniu vodnej 
nádržky a odpadovej nádoby spredu. Navyše s dobre 
viditeľným zásobníkom na zrná budete vždy vidieť, či 
je ich dostatok pre ďalšiu kávu

Funkcia uloženia do pamäte

Keď si spomedzi 5 rôznych nastavení vyberiete 
ideálnu intenzitu, môžete ju spolu so želanou 
veľkosťou a teplotou kávy jednoducho uložiť 
pomocou funkcie uloženia do pamäte. Každá budúca 
šálka bude potom presne prispôsobená vašej chuti. 
Svojmu kávovaru, na rozdiel od miestneho baristu, 
to už nikdy nebudete musieť znova pripomínať.
Technické údaje
HD8906/01

Príslušenstvo
• Pribalené: Vodný filter

Povrchová úprava
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: 

Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ 

(antikorová)
• Materiál nádoby na vodu: Plast
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ a plast

Servis
• Dvojročná záruka

Technické špecifikácie
• Čas varenia jednej šálky: 45 (espresso) – 100 (veľká 

káva) sekundy
• Ohrievače vody: 1
• Kapacita nádoby na vodu: 1,5 D
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 230 V
• Max. výška šálky: 130 mm
• Zásobník na kávové zrnká: 300 g
• Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Všeobecné špecifikácie
• Typ s jednodotykovým výberom: 7
• Nastavenia intenzity kávy: 3
• Nastavenie teploty: 3
• Nastavenia mlynčeka: 10
• Typ displeja: displej LCD
• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, horúca voda, 

napenené mlieko
• Kompatibilné servírovanie kávy: Celé kávové zrná, 
čerstvo pomletá káva

• Šálok naraz:: 2
• Ľahké čistenie a údržba: Automatické umývanie 

karafy, Kompatibilné s filtrami AquaClean, Cyklus 
automatického odstraňovania vodného kameňa, 
Odnímateľná varná jednotka, Automatický 
oplachovací cyklus

• Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľný podnos na 
odkvapkávanie, Displej, Automatický 
pohotovostný režim, Odnímateľná nádržka na 
vodu

• Špeciálne funkcie: Keramický mlynček, Variant na 
horúcu vodu, Integrovaná karafa, Predvarenie, 
Variant na dávkovanie mletej kávy

• Typ karafy: Karafa premium
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 

kávy, Nastaviteľný objem šálky, Nastaviteľná 
teplota

Udržateľnosť
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 90 % 

(dokumenty a balenie)
• Spotreba energie pri varení kávy: 1850 W
• Nastavenie ECO

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 

256 x 444 x 340 mm
• Hmotnosť produktu: 8,9 kg

Dizajn
• Farba: Nehrdzavejúca oceľ
•

* Pri 0,1 l šálkach a 8 výmenách filtrov tak, ako indikuje zariadenie. 
Alarm odstraňovania vodného kameňa sa automaticky vypne po 8 
filtroch. Po 8 filtroch zariadenie reaktivuje proces odstraňovania 
vodného kameňa.
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