
 

 

Saeco Incanto

• Prepară 6 varietăţi de cafea
• Sistem clasic de spumare a 

laptelui
• PianoBlack
• AquaClean
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esign elegant. Calitate impresionantă a cafelei.

ehnologie avansată, pentru savoare maximă
eco Incanto a stabilit un nou standard la categoria sa. Carcasa rafinată conţine 
nologie italiană de înaltă calitate, concepută pentru a prepara o cafea perfectă, de 

care dată. Visurile tale în materie de cafea s-au împlinit, în sfârşit.

Orice cafea, pentru orice moment
• Savurează 3 băuturi ușor de obţinut
• Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului clasic de spumare a laptelui
• Ajustează concentraţia cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 5 setări de măcinare
• Modifică și memorează profilul personal de utilizator

Rezultate perfecte la fiecare ceașcă de cafea
• 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșniţe ceramice durabile
• Finisaj PianoBlack premium, prelucrat cu cea mai mare atenţie
• Cu Thermoblock, ai cafea fierbinte de la prima ceașcă

Atent și anticipându-ţi nevoile, la îndemâna ta
• Cu AquaClean pentru până la 5000* de cești fără detartrare
• Conceput să maximizeze capacităţile, ocupând puţin spaţiu
• Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată și detartrarea ghidată
• Curăţare ușoară graţie unităţii de preparare complet detașabile



 Râșniţe de cafea 100% ceramice

Râșniţele noastre sunt fabricate din ceramică 
de înaltă tehnologie, excepţional de dură și de 
precisă. Boabele proaspete sunt măcinate ușor, 
fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor 
mai bune arome, oferind un gust superior al 
cafelei pentru cel puţin 20.000 de cești.

3 băuturi

Savurează băuturile preferate pentru momente 
speciale. Indiferent dacă tânjești după un 
espresso, o cafea sau o reţetă pe bază de lapte, 
espressorul automat oferă un preparat perfect, 
fără complicaţii și fără întârziere!

Filtru AquaClean

AquaClean este filtrul nostru de apă brevetat, 
conceput să optimizeze calitatea cafelei prin 

purificarea apei. Previne totodată acumularea 
calcarului în circuitul de apă al aparatului de 
cafea: prepară până la 5000* de cești fără 
detartrare înlocuind în mod regulat filtrul.

Clătire automată și detartrare ghidată

Acest espressor își curăţă automat cu apă 
circuitul de cafea la pornirea sau oprirea 
aparatului, oferindu-ţi un gust minunat și 
proaspăt la fiecare ceașcă de cafea. Detartrarea 
regulată prelungește durata de viaţă a 
espressorului. Aparatul va afișa un mesaj atunci 
când este necesară detartrarea și te va îndruma 
prin mesaje afișate pe ecran, indicându-ţi 
operaţiile necesare și momentul la care trebuie 
efectuate.

Sistem clasic de spumare a laptelui

Sistemul clasic de spumare a laptelui (cel pe 
care barista profesioniști îl numesc Pannarello) 
eliberează abur pentru a te ajuta să prepari cu 
ușurinţă spumă de lapte fină pentru 
cappuccino-ul tău. Descoperă barista-ul din 
tine, pregătind specialităţi delicioase cu lapte, în 
modul tradiţional!

Personalizează-ţi cafeaua

Acest espressor automat oferă multe opţiuni 
pline de savoare pentru a-ţi personaliza cafeaua 
după propriul gust. Poţi personaliza și memora 
cu ușurinţă concentraţia, intensitatea și 
temperatura pentru fiecare băutură. 
Explorează și încearcă oricâte băuturi 
delicioase dorești, după bunul plac.

Capacitate ridicată și design compact

Bucură-te de mai mult spaţiu și de cafea la 
discreţie pentru mai mult timp, cu ajutorul 
rezervoarelor de capacitate mare pentru apă, 
cafea proaspătă și cafea uzată, într-un design 
compact. Acest espressor inteligent, complet 
automat, îţi oferă confort maxim și 
performanţe de top graţie rezervoarelor de 
apă, de boabe și pentru cafeaua uzată de mare 
capacitate.

Finisaj PianoBlack premium
Fiecare detaliu minor al acestui aparat a fost 
proiectat și realizat la parametri maximi de 
calitate. Finisajul negru premium, inspirat din 
designul și măiestria italiene, va trece proba 
timpului în orice bucătărie în stil clasic sau 
modern. O viziune elegantă de design pur, 
aparatul tău va arăta la fel de rafinat ca și 
cafeaua pe care o prepară.
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Personalizare
• Setări pentru intensitatea aromei: 5
• Concentraţia cafelei: Reglabil
• Setări de măcinare: 5
• Control al aromei înainte de preparare: Nu
• Setări de temperatură: 3
• Profiluri de utilizator: 1

Specificaţii generale
• Soluţie pentru lapte: Sistem clasic de spumare a 

laptelui
• Interfaţă cu utilizatorul: Afișaj de bază

Alte caracteristici
• Clătire automată și detartrare ghidată
• Gusto Perfetto
• Buton de pornire/oprire comutator principal
• Boiler cu încălzire rapidă
• Unitate de preparare detașabilă

Specificaţii tehnice
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porţii
• Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
• Capacitate boabe de cafea: 250 g
• Culoare și finisaj: PianoBlack
• Lungime cablu: > 100 cm
• Ţara de origine: România
• Compatibilitate cu filtre: AquaClean
• Frecvenţă: 50 Hz
• Înălţime max. ceașcă: 150 mm
• Dimensiuni produs: 221 x 340 x 430 mm
• Tensiune: 230 V
• Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
• Rezervor de apă: Acces din partea de sus
• Greutate produs: 7,2 kg

Varietăţi
• Băuturi: Espresso, Espresso Lungo, Apă fierbinte
• Opţiune de cafea măcinată
• Două cești
• Lapte pentru două cești: Nu
•

Specificaţii
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* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. 
Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
tendinţele de clătire și curăţare.

* Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
metodele de clătire și de curăţare

http://www.philips.com

