
 

 

Saeco Incanto
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• Kuusi juomaa
• Integroitu maitokannu
• Kiiltävä musta
• AquaClean
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Elegantti muotoilu. Laadukas kahvi.
Herkullista latte macchiatoa yhdellä painikkeen painalluksella
Saeco Incanto on luokkansa ehdoton ykkönen. Hienostunut ulkoasu kätkee sisäänsä 

huppulaadukasta italialaista tekniikkaa, joka tuottaa taivaallista kahvia kerta kerran jälkeen. 
Kahviunelmiisi on vastattu.

Sopiva kahvijuoma jokaiseen hetkeen
• Kuusi helposti valittavaa juomavaihtoehtoa
• Cappuccinon ja latte macchiaton valmistus yhdellä painikkeella sekä maitokannu
• Kahvin koon säätö, viisi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta
• Luo ja tallenna oma käyttäjäprofiili

Aina täydellistä kahvia
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• Latte Perfetto -tekniikka takaa täydellisen maitovaahdon
• Ensiluokkainen kiiltävän musta viimeistely, tyylikäs muotoilu
• Kuumaa kahvia heti kuumavesisäiliön ansiosta

Heti käyttövalmis
• AquaClean-suodattimen ansiosta jopa 5 000 kupillista ilman kalkinpoistoa
• Poista maitojäämät jokaisen käytön jälkeen maitojärjestelmän puhdistustoiminnolla
• Pienikokoinen mutta suorituskykyinen
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto varmistavat kahvin laadukkuuden



 Täyskeraaminen kahvimylly

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat 
erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut 
jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen 
vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja 
upean kahvin maun vähintään 20 000 
kahvikupilliseen.

Kuusi juomaa

Valitse sopiva juoma tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. Täysin automaattinen keitin 
valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen 
juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

AquaClean-suodatin

AquaClean on Philipsin patentoitu suodatin, 
joka parantaa kahvin laatua puhdistamalla 

veden ja estämällä kalkin muodostumista 
kahvinkeittimeen: vaihtamalla suodattimen 
säännöllisesti voit nauttia jopa 5 000 kupillista 
ilman kalkinpoistoa.

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu 
kalkinpoisto

Espressokeitin puhdistaa automaattisesti 
kahvipiirit vedellä, kun se käynnistetään tai 
sammutetaan. Tämän ansiosta jokainen 
kahvikupillinen on tuore ja aromikas. 
Säännöllinen kalkinpoisto pidentää laitteen 
käyttöikää. Laite ilmoittaa, kun kalkinpoisto on 
tarpeen, ja näytön viestit opastavat sinua 
prosessin ajan.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan 
määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa 
juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat. 
Jokaisen juoman kokoa, vahvuutta ja lämpötilaa 
on helppo muokata, ja tiedot voi tallentaa. Voit 
maistella erilaisia juomia ja löytää uusia 
suosikkeja.

Tehokas suorituskyky ja kompakti 
muotoilu

Vaikka keitin on kompakti, sen kahvipapu-, 
vesi- ja jätesäiliöt ovat suuret. Keitin vie vain 
vähän tilaa, eikä sen suuria säiliöitä tarvitse 
täyttää usein. Älykkäässä ja täysin 
automaattisessa keittimessä on erinomainen 
suorituskyky, ja sitä on erittäin helppo käyttää.

Integroitu maitokannu

Valmista täyteläistä ja juuri sopivan kuumaa 
cappuccinoa tai latte macchiatoa helpoimmalla 
mahdollisella tavalla. Kaada vain maito 
kannuun, aseta se laitteeseen ja valitse 
haluamasi juoma. Halusitpa sitten cappuccinon 
tai vaahdotettua maitoa, juomasi on valmis 
muutamassa sekunnissa. Juoman lämpötila on 
aina juuri oikea eikä roiskeita synny.
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Yleiset tiedot
• Maidon käsittelytapa: Integroitu maitokannu, 

Nopea maitojärjestelmän puhdistus
• Käyttöliittymä: Perusnäyttö
• Kannutyyppi: Peruskannu

Tekniset tiedot
• Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta
• Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g
• Väri ja pintaviimeistely: Ruostumaton teräs
• Johdon pituus: > 100 cm
• Alkuperämaa: Romania
• Suodatintyyppi: AquaClean
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 150 mm
• Tuotteen mitat: 221 x 340 x 430 mm
• Jännite: 230 V
• Jätesäiliö: Edestä käytettävä
• Vesisäiliö: Päältä käytettävä
• Tuotteen paino: 7,2 kg
• Maitokannun tilavuus: 0,5 V

Mukautus
• Aromin vahvuuden asetukset: 5
• Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
• Karkeusasetukset: 5
• Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei
• Lämpötila-asetukset: 3
• Käyttäjäprofiilit: 1

Muut toiminnot
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto
• Gusto Perfetto
• Päävirtakytkin
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö
• Irrotettava suodatinyksikkö

Valikoima
• Juomat: Cappuccino, Espresso, Espresso Lungo, 

Kuuma vesi, Latte Macchiato, Maitovaahto
• Kahvijauheen käyttö
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: ei
•
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* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). 
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja 
puhdistustapojen mukaan.

* Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja 
puhdistustapojen mukaan.
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