
 

 

Saeco Incanto
Plnoautomatický 
kávovar

• 4 druhy nápojov
• Automatický penič mlieka
• Nehrdzavejúca oceľ
• AquaClean
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riadenie Saeco Incanto stanovuje nový štandard svojej triedy. Zdokonalená predná 
ana z nehrdzavejúcej ocele ukrýva vysokokvalitnú taliansku technológiu navrhnutú tak, 
y vždy pripravila lahodnú kávu. Vaše sny o káve sa nakoniec naplnili.

Ľubovoľná káva pre akúkoľvek chvíľu
• Vychutnajte si rýchlu prípravu 4 druhov nápojov
• Zamatová pena s automatickým peničom mlieka jedným dotykom
• Nastavenie dĺžky trvania prípravy, 5 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia 

mlynčeka
• Upravte a uložte si svoj osobný používateľský profil

Každá káva dotiahnutá k dokonalosti
• 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
• Dokonalá mliečna pena vďaka technológii Latte Perfetto
• Horúca káva od prvej šálky vďaka termobloku
• Ikonická povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele s presným tvarovaním

Pozorný a očakávajúci vaše pokyny
• Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean
• Vychutnajte si výbornú kávu vďaka funkcii auto-prepláchnutia a riadeného odvápňovania
• Navrhnuté na maximálne zvýšenie kapacity vďaka kompaktnému dizajnu
• Dôkladné čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke



 100 % keramické mlynčeky

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, 
kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom 
prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez 
rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta 
vyberaných chutí a aróma, čím vzniká 
prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok 
kávy.

4 druhy nápojov

Vychutnajte si svoje obľúbené nápoje pre 
zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na 
espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš 
plnoautomatický kávovar vám jednoducho a 
rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného 
nápoja

AquaClean filter

AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý 
tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. 

Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného 
kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru: 
preto vďaka pravidelnej výmene filtra si užijete 
až 5 000* šálok bez potreby odstraňovania 
vodného kameňa.

Automatický penič mlieka

Príprava zamatového cappuccina je ľahké 
vďaka automatickému peniču mlieka. Penič 
mlieka, ktorý baristi tiež nazývajú 
"Cappuccinatore" bude čerpať mlieko priamo 
z krabice alebo kanvice, automaticky ho napení 
a dávkuje ho do šálky s konštantným prúdom 
mlieka bez akéhokoľvek striekania.

Auto-prepláchnutie a riadené 
odvápňovanie

Tento kávovar automaticky vyčistí okruh kávy 
vodou vždy pri spustení alebo vypnutí 
kávovaru. Vďaka tomu dosiahnete skvelú a 
čerstvú chuť kávy v každej šálke. Pravidelné 
odstraňovanie vodného kameňa predlžuje 
životnosť vášho espresso kávovaru. Tento 
kávovar vás upozorní na potrebu odstránenia 
kameňa a pomocou pokynov na obrazovke vás 
prevedie jednotlivými krokmi.

Prispôsobte si chuť svojich káv

Tento plnoautomatický kávovar ponúka 
množstvo úžasných možností, aby ste si mohli 
pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. 
Umožňuje jednoduché prispôsobenie a 
uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a 
teploty každého nápoja. Objavujte, 
experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!

Veľká kapacita a kompaktné prevedenie

Užite si viac priestoru a dlhšiu dobu bez 
dopĺňania vďaka veľkej kapacite nádob na 
zrnká, vodu a odpad so super kompaktným 
dizajnom. Tento inteligentný plne automatický 
kávovar vám poskytne maximálne pohodlie a 
špičkový výkon vďaka veľkej kapacite nádoby 
na vodu, zrnká a odpad.
Hlavné prvky
Plnoautomatický kávovar
4 druhy nápojov Automatický penič mlieka, Nehrdzavejúca oceľ, AquaClean
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Všeobecné špecifikácie
• Príprava mlieka: Automatický penič mlieka
• Užívateľské rozhranie: Základné zobrazenie

Technické špecifikácie
• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcií
• Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
• Kapacita kávových zŕn: 250 g
• Farba a povrchová úprava: Nehrdzavejúca oceľ
• Dĺžka kábla: >100 cm
• Krajina pôvodu: Rumunsko
• Kompatibilita filtra: AquaClean
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. výška šálky: 150 mm
• Rozmery produktu: 221 x 340 x 430 mm
• Napätie: 230 V
• Nádoba na odpad: Čelný prístup
• Zásobník na vodu: Prístup z vrchu
• Hmotnosť produktu: 7,2 kg

Prispôsobenie
• Nastavenia intenzity arómy: 5
• Dĺžka trvania prípravy kávy a mlieka: Nastaviteľný
• Nastavenia mlynčeka: 5
• Ovládač arómy predvarenia: Nie
• Nastavenie teploty: 3
• Užívateľských profilov: 1

Ďalšie funkcie
• Auto-prepláchnutie a riadené odvápňovanie
• Gusto Perfetto
• Hlavný vypínač
• Bojler s rýchlym zahrievaním
• Odnímateľná varná jednotka

Rôzne
• nápoje: Espresso, Espresso Lungo, Horúca voda, 

Mliečna pena
• Prášková voľba
• Dve šálky
• Dva poháre mlieka: Nie
•

Technické údaje
Plnoautomatický kávovar
4 druhy nápojov Automatický penič mlieka, Nehrdzavejúca oceľ, AquaClean
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* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.

* Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia

http://www.philips.com

