
 

 

Saeco Incanto
Helautomatisk 
espressomaskin

• Fire drikker
• Automatisk melkeskummer
• Rustfritt stål
• AquaClean

HD8914/01

E
A
Sa
ita
ga
legant design. Imponerende kaffekvalitet.
vansert teknologi gir optimal smak
eco Incanto hever standarden i klassen. Den raffinerte fronten i rustfritt stål skjuler 
liensk teknologi av høy kvalitet og er utviklet for å brygge himmelsk kaffe – hver eneste 
ng. Kaffedrømmene dine har endelig gått i oppfyllelse.

Kaffen du har lyst på der og da
• Lag fire drikker helt enkelt
• Få fløyelsaktig skum med ett trykk med den automatiske melkeskummeren
• Juster lengden: fem innstillinger for aroma og styrke og fem innstillinger på kvernen
• Juster og lagre din personlige brukerprofil

Gjør hver eneste kaffekopp perfekt
• 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner
• Perfekt melkeskum takket være Latte Perfetto-teknologi
• Ikonisk overflate i rustfritt stål med nøyaktig utforming
• Varm kaffe fra den første koppen med Thermoblock

Oppmerksom og forutseende til din disposisjon
• Med AquaClean for opptil 5000* kopper uten avkalking
• Utformet for maksimal kapasitet i en kompakt størrelse
• Lag deilig kaffe med autorens og veiledet avkalking
• Grundig rengjøring med den avtakbare bryggegruppen



 100 % keramiske kverner

Kvernene våre er laget av høyteknologisk 
keramikk som er ekstra harde og nøyaktige. 
Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare 
for overoppheting. Slik får man frem den beste 
smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 
20 000 kopper.

Fire drikker

Nyt favorittdrikker ved favorittøyeblikkene 
dine. Uansett om du har lyst på en espresso, en 
kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en 
perfekt kopp med den helautomatiske 
maskinen, uten problemer og i en fei.

AquaClean-filter

AquaClean er vårt patenterte vannfilter, 
utformet for å forbedre kvaliteten på kaffen 

ved å rense vannet. Den forhindrer også 
oppbygging av kalk i vannkretsen til 
kaffemaskinen. Lag opptil 5000* kopper uten 
avkalking ved å skifte ut filteret regelmessig.

Automatisk melkeskummer

Det er enkelt å lage fløyelsmyk cappuccino 
takket være den automatiske 
melkeskummeren. Melkeskummeren, som 
baristaer kaller cappuccinatore, suger opp 
melken rett fra kartongen eller muggen, 
skummer den automatisk og heller skummet i 
koppen med konstant strøm for å unngå gris.

Autorens og veiledet avkalking

Denne espressomaskinen rengjør 
kaffesystemet automatisk med vann når 
maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at 
hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. 
Regelmessig avkalking forlenger 
espressomaskinens levetid. Maskinen varsler 
deg når avkalking blir nødvendig. Den veileder 
deg med meldinger på skjermen når du må 
foreta deg noe.

Tilpass kaffen

Denne helautomatiske maskinen gir et vell av 
gode alternativer, så du kan tilpasse drikken 
etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og 
lagre lengde, styrke og temperatur for hver 
drikke. Du kan utforske, eksperimentere og 
drømme opp mange ulike drikker.

God kapasitet og kompakt design

Gled deg over bedre plass og sjeldnere 
påfylling takket være høykapasitetsbeholderne 
til bønner, vann og avfall i en svært kompakt 
design. Denne smarte, helautomatiske 
maskinen er veldig brukervennlig og har 
utmerket ytelse, takket være beholderne til 
bønner, vann og avfall med god kapasitet.
Høydepunkter
Helautomatisk espressomaskin
Fire drikker Automatisk melkeskummer, Rustfritt stål, AquaClean
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Generelle spesifikasjoner
• Melkeløsning: Automatisk melkeskummer
• Brukergrensesnitt: Enkelt display

Tekniske spesifikasjoner
• Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner
• Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L
• Kaffebønnekapasitet: 250 g
• Farge og utforming: Rustfritt stål
• Ledningslengde: >100 cm
• Opprinnelsesland: Romania
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. høyde på kopp: 150 millimeter
• Produktmål: 221 x 340 x 430 millimeter
• Spenning: 230 V
• Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten
• Vannbeholder: Tilgang fra toppen
• Vekt, produkt: 7,2 kg

Tilpasning
• Innstillinger for aroma og styrke: 5
• Kaffe- og melkelengde: Justerbar
• Maleinnstillinger: 5
• Aromakontroll ved forhåndbrygging: Nei
• Temperaturinnstillinger: 3
• Brukerprofiler: 1

Andre funksjoner
• Autorens og veiledet avkalking
• Gusto perfetto
• Hovedbryter AV/PÅ-knapp
• Rask koker
• Bryggegruppe som kan fjernes

Type
• Drikker: Espresso, Espresso lungo, Kokende vann, 

Melkeskum
• Alternativ for kaffepulver
• Dobbel kopp
• Dobbel kopp – melk: Nei
•

Spesifikasjoner
Helautomatisk espressomaskin
Fire drikker Automatisk melkeskummer, Rustfritt stål, AquaClean
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* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt 
antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og 
rengjøringsmønstre.

* Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og 
rengjøringsmønstre
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