
 

 

Saeco Incanto
Volautomatische 
espressomachine

• Zet 4 koffievarianten
• Klassieke melkopschuimer
• Roestvrij staal
• In 5 stappen verstelbare 

maalschijven

HD8911/21
Elegant design. Indrukwekkende koffiekwaliteit.

Geavanceerde technologie voor maximale smaak
De Saeco Incanto zet een nieuwe standaard in zijn klasse. In de stijlvolle, roestvrijstalen 

behuizing zorgt hoogwaardige Italiaanse technologie telkens weer voor heerlijke vers 
gezette koffie. Al uw koffiedromen worden eindelijk vervuld.

Geavanceerde technologie voor perfecte koffie
• Geniet van maximale smaak met de 100% keramische maalschijven
• Geniet in een mum van tijd van hete koffie met de snel opwarmende boiler
• Zijdeachtig melkschuim met de klassieke melkopschuimer
• Varieer de koffiesmaak met 5 maalinstellingen

Hoog comfort maakt deel uit van de beleving
• Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean-filter
• Ontworpen voor maximale efficiëntie
• Geen gedoe, dankzij de automatische reinigingscyclus
• De volledig afneembare zetgroep kan in een mum van tijd worden gereinigd

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak
• Cafeïnevrij met gelijke smaak met de poederoptie
• De instelling voor sterkte onthoudt hoe sterk u uw koffie wilt



 100% keramische maalschijven

De robuuste 100% keramische maalschijven 
garanderen jarenlang een moment van puur 
koffiegenot. Het keramische materiaal creëert 
de ideale korrel, waardoor het water continu 
blijft stromen en de pure essentie aan de 
bonen onttrekt. En, anders dan bij 'reguliere' 
maalschijven, voorkomt het keramische 
materiaal dat de koffie oververhit raakt en een 
verbrande smaak heeft.

Snel opwarmende boiler

Wanneer tijd belangrijk is, kunt u perfecte 
espresso en cappuccino zetten zonder lang te 
hoeven wachten dankzij de snel opwarmende 
boiler. Het geheim zit hem in het lichte 
aluminium en roestvrij staal, die snel hoge 
temperaturen kunnen bereiken.

Klassieke melkopschuimer

De klassieke melkopschuimer is voor mensen 
die graag de rol van vakman op zich nemen, en 
het is gewoon eenvoudig. Binnen enkele 
seconden maakt kunt u een dikke, zijdezachte 
laag schuim - de kroon op uw koffie.

AquaClean-filter

Saeco's nieuwe en gepatenteerde innovatie, 
het AquaClean-waterfilter, zorgt ervoor dat u 
optimaal van uw volautomatische 
koffiemachine geniet. Door het filter op 
verzoek van de machine te vervangen, hoeft u 
tot 5000 kopjes* uw machine niet te ontkalken 
en krijgt u het hygiënische voordeel van helder 
water zonder onzuiverheden. Een bijkomend 
voordeel is dat de ontkalkingswaarschuwing 
automatisch wordt uitgeschakeld wanneer 

AquaClean is geïnstalleerd in uw favoriete 
Saeco-koffiemachine.

Poederoptie

Soms is het fijn om de optie van een volle, 
heerlijke koffie zonder cafeïne te hebben. 
Dankzij de poederoptie kunt u cafeïnevrije 
koffie maken wanneer u wilt.

Ontworpen voor maximale efficiëntie

Saeco Incanto combineert op ingenieuze wijze 
efficiëntie met aandacht om te voldoen aan de 
hoogste normen voor uw huis – hierbij blijven 
water- en energieverbruik laag. En met de 
programmeerbare stand-byfunctie kunt u 
gemakkelijk aangeven wanneer de Saeco 
Incanto moet worden uitgeschakeld. Dit 
gebeurt dan automatisch. Eenvoudig.
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Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1850 W

Service
• 2 jaar garantie

Ontwerp
• Kleur: Roestvrij staal

Afwerking
• Materiaal lekbak: Roestvrij staal
• Materiaal Panarello: Roestvrij staal
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal hoofdunit: Plastic

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Europa

Algemene specificaties
• Instellingen voor koffiesterkte: 5
• Temperatuurstanden: 3
• Maalstanden: 5
• Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, 

Instelbare temperatuur, Instelbare inhoud van de 
kop

• Type display: LCD
• Geschikt voor: Hele koffiebonen, gemalen 

koffiepoeder
• Koppen tegelijkertijd: 2

• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 
Compatibel met AquaClean-filter, Automatische 
ontkalkingscyclus, Automatische spoelcyclus, 
Afneembare zetgroep

• Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, 
Display, Automatische stand-by, Verwijderbaar 
waterreservoir

• Speciale functies: Handmatige melkopschuimer 
Pannarello, Keramische maalschijf, Heetwateroptie

• Koffiedranken: Espresso, espresso lungo, 
melkschuim, heet water

Technische specificaties
• Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot 100 

(grote koffie) sec
• Capaciteit koffiebonenreservoir: 250 gr
• Capaciteit koffiediklade: 15 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 152 mm
• Voltage: 230 volt
• Waterboilers: 1
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 215 x 429 x 

330 mm
• Productgewicht: 7,2 kg
•
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* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de 
machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.
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