
 

 

Saeco Incanto
Máquina de café 
expresso super 
automática

• 4 bebidas
• Acessório automático p/ 

espuma de leite
• Aço inoxidável
• AquaClean
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esign elegante. Qualidade de café impressionante.

ecnologia avançada que fornece o máximo de sabor
Saeco Incanto define um novo padrão na sua classe. A parte frontal requintada em aço 
xidável engloba tecnologia italiana de alta qualidade, concebida para preparar um café 

mpre divinal. As suas aspirações de café foram finalmente satisfeitas.

Qualquer café a qualquer momento
• Saboreie 4 bebidas de forma simples
• Espuma aveludada com um só toque com o acessório automático para espuma de leite
• Ajuste a quantidade, as 5 intensidades de aroma e as 5 regulações do moinho
• Ajustar e guardar o seu perfil de utilizador pessoal

Cada café preparado na perfeição
• 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
• Espuma de leite perfeita graças à tecnologia Latte Perfetto
• Acabamento em aço inoxidável emblemático, 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
• Desenvolvida para maximizar as capacidades numa dimensão compacta
• Consiga um ótimo café com enxaguamento automático e descalcificação assistida
• Limpeza cuidada graças ao bloco de preparação totalmente amovível



 Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em 
cerâmica avançada e são excecionalmente 
rígidos e precisos. Os grãos frescos são 
moídos com suavidade, sem risco de 
sobreaquecimento, para extrair os melhores 
sabores e aroma e oferecer um café com sabor 
superior durante, pelo menos, 20 000 
chávenas.

4 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.

Acessório automático p/ espuma de leite

Preparar um cappuccino aveludado é fácil 
graças ao acessório para espuma de leite 
automático. O acessório para espuma de leite, 
também designado de "cappuccinatore" pelos 
baristas, retira o leite directamente de uma 
embalagem ou jarro, produz espuma 
automaticamente e verte-o na sua chávena 
com um fluxo constante de leite sem salpicos.

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 ótimo 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.

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!
Destaques
Máquina de café expresso super automática
4 bebidas Acessório automático p/ espuma de leite, Aço inoxidável, AquaClean

HD8914/01



Data de publicação  
2019-03-12

Versão: 22.0.1

EAN: 08 71010 37251 69

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Especificações gerais
• Sistema para leite: Acessório automático para 

espuma de leite
• Interface do utilizador: Ecrã básico

Especificações técnicas
• Capacidade do recipiente de resíduos: 15 doses
• Capacidade do depósito de água: 1,8 l
• Capacidade de grãos de café: 250 g
• Cor e acabamento: Aço inoxidável
• Comprimento do cabo de alimentação: >100 cm
• País de origem: Roménia
• Compatibilidade do filtro: AquaClean
• Frequência: 50 Hz
• Altura máx. da chávena: 150 mm
• Dimensões do produto: 221 x 340 x 430 mm
• Voltagem: 230 V
• Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal
• Depósito de água: Acesso na parte superior
• Peso do produto: 7,2 kg

Personalização
• Definições de intensidade do aroma: 5
• Quantidade de café e leite: Ajustável
• Regulações do moinho: 5
• 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
• Caldeira de aquecimento rápido
• Bloco de preparação amovível

Variedade
• Bebidas: Expresso, Espresso Lungo, Água quente, 

Espuma de leite
• Opção de café moído
• Chávena dupla
• Chávena dupla com leite: Não
•
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* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela 
máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café 
selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

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