
 

 

Saeco Incanto

• 6 dostępnych napojów
• Zintegrowany pojemnik na 

mleko
• Stal szlachetna, kolor: 

Champagne
• 5-stopniowy, regulowany 

młynek
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legancki wygląd. Rewelacyjna jakość kawy.

yśmienite latte macchiato za dotknięciem przycisku
spres do kawy Saeco Incanto to nowy standard w swojej klasie. Wyrafinowany panel 
zedni ze stali szlachetnej kryje w sobie wysokiej jakości włoską technologię opracowaną, aby 
 każdym razem parzyć wyśmienitą kawę. Twoje marzenia o kawie wreszcie się spełniają.

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie
• 20 tysięcy filiżanek najlepszej kawy dzięki trwałym młynkom ceramicznym
• Gorącą kawa w mgnieniu oka dzięki szybkiemu bojlerowi
• Pyszne, gorące cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem
• Znajdź idealny smak kawy dzięki 5 ustawieniom młynka

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania
• Ręcznie wykonana wersja limitowana, stal szlachetna, kolor Champagne
• Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
• Łatwa konserwacja dzięki automatycznemu cyklowi czyszczenia
• Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu
• Wiele różnych napojów kawowych za jednym dotknięciem przycisku
• Kawa bezkofeinowa o równie dobrym smaku dzięki funkcji proszku
• Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz



 Ręcznie wykonana wersja limitowana
Każdy najmniejszy detal tego ekspresu został 
opracowany i wykonany z myślą o najwyższej 
jakości. Solidne wykończenie ze stali 
szlachetnej zostało ręcznie wykonane, aby 
zapewnić unikalność tej limitowanej wersji. 
Wszystkie części są wyjątkowe i 
zaprojektowane tak, aby przez wiele lat były 
ozdobą każdej nowoczesnej lub tradycyjnej 
kuchni.

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. 
Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez 
ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z 
kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając 
uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek 
doskonałego napoju.

Szybki bojler

Gdy liczy się każda sekunda, dzięki bojlerowi 
możesz zaparzyć doskonałe espresso i 
cappuccino bez konieczności czekania. Sekret 
tkwi w obudowie z lekkiego aluminium i stali 

szlachetnej, która może szybko osiągnąć 
wysoką temperaturę.

Napoje kawowe za jednym dotknięciem

Dostępnych jest wiele różnych opcji, które 
mogą spełnić Twoje kawowe pragnienia — od 
espresso po latte macchiato. Bez względu na 
to, czy jest to pierwsza rzecz z rana czy kawa 
na deser, na wyciągnięcie ręki masz do wyboru 
smak na każdą porę dnia.

Filtr AquaClean

Opatentowana innowacja firmy Saeco — filtr 
wody AquaClean — pozwala w optymalny 
sposób wykorzystać w pełni automatyczny 
ekspres do kawy. Zmieniając filtr na życzenie 
urządzenia, nie musisz usuwać kamienia z 
automatycznego ekspresu do kawy do 
momentu zaparzenia do 5000 filiżanek*. Przez 
cały ten czas kawa parzona jest z 
wykorzystaniem krystalicznie czystej i wolnej 
od zanieczyszczeń wody. Dodatkową 
korzyścią jest to, że po zainstalowaniu filtra 
AquaClean w ekspresie do kawy Saeco 
automatycznie zostaje wyłączone 

przypomnienie o konieczności usunięcia 
kamienia.

Funkcja kawy mielonej

Czasami miło jest wypić intensywną, 
przepyszną kawę bez kofeiny. Dzięki funkcji 
kawy mielonej możesz pić bezkofeinową kawę, 
kiedy tylko masz ochotę.

Automatyczne czyszczenie

Automatyczny cykl czyszczenia ułatwia 
konserwację urządzenia i wydłuża jego okres 
eksploatacji, dzięki czemu nie trzeba poświęcać 
czasu na czyszczenie i można spokojnie 
delektować się kawą.

Cappuccino i latte za jednym 
dotknięciem
Aby uzyskać kremową piankę o konsystencji, 
której trudno się oprzeć, zintegrowany 
pojemnik na mleko spienia je dwa razy, 
usuwając pęcherzyki i nieczystości. Za jednym 
naciśnięciem przycisku aksamitna pianka o 
odpowiedniej temperaturze wypełnia Twoją 
filiżankę. To doskonałe uzupełnienie 
aromatycznej kawy o bogatym smaku.
Zalety
6 dostępnych napojów Zintegrowany pojemnik na mleko, Stal szlachetna, kolor: Champagne, 5-stopniowy, 
regulowany młynek
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Akcesoria
• W zestawie: Filtr wody

Wykończenie
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
• Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
• Materiał dziobka: Plastik
• Materiał zbiornika wody: Plastik

Informacje ogólne
• Ustawienia mocy kawy: 5
• Przeznaczone dla modeli: Całe ziarna kawy, kawa 

mielona
• Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
• Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja 

mocy kawy, Regulacja ilości parzonej kawy, 
Regulacja temperatury

• Ustawienia młynka: 5
• Napoje wybierane jednym dotknięciem: 6
• Ustawienia temperatury: 3
• Typ pojemnika: Podstawowy pojemnik
• Typ wyświetlacza: LCD
• Dostępne napoje: Espresso, espresso lungo, latte 

macchiato, cappuccino, spienione mleko, gorąca 
woda

• System spieniania mleka: Zintegrowany pojemnik 
na mleko, Szybkie czyszczenie obiegu mleka

• Interfejs użytkownika: Podstawowy rodzaj 
wyświetlacza

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 1850 W

Dane techniczne
• Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 

(café lungo) s
• Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
• Napięcie: 230 V
• Bojlery wody: 1
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Kolor i wykończenie: Stal szlachetna, kolor 

Champagne
• Długość przewodu: 100 cm
• Zgodność filtra: AquaClean
• Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm
• Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu urządzenia
• Zbiornik wody: Dostęp od góry urządzenia
• Waga produktu: 7,2 kg
• Kraj pochodzenia: Rumunia

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

215 x 429 x 330 mm
• Waga produktu: 7,2 kg

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Europa

Wzornictwo
• Kolor: Champagne
•

Dane techniczne
6 dostępnych napojów Zintegrowany pojemnik na mleko, Stal szlachetna, kolor: Champagne, 5-stopniowy, 
regulowany młynek

HD8915/09

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.

http://www.philips.com

