
 

 

Saeco Incanto
Σούπερ αυτόματη 
μηχανή εσπρέσο

• 6 ροφήματα
• Ενσωματωμένη κανάτα 
γάλακτος

• Ανοξείδωτο ατσάλι
• AquaClean
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ομψή σχεδίαση, εξαιρετική ποιότητα καφέ.

πέροχο latte macchiato με το πάτημα ενός κουμπιού
Saeco Incanto θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία της. Η κομψή, ανοξείδωτη πρόσοψη 
θέτει ιταλική τεχνολογία υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φτιάχνει 
αιρετικό καφέ κάθε φορά. Έτσι, ο καφές των ονείρων σας είναι, επιτέλους, πραγματικότητα.

Οποιοσδήποτε καφές ανά πάσα στιγμή
• Απολαύστε 6 ροφήματα πανεύκολα
• Καπουτσίνο και latte macchiato με το πάτημα ενός κουμπιού, με κανάτα γάλακτος
• Προσαρμόστε το μέγεθος και χρησιμοποιήστε ακόμη τις 5 ρυθμίσεις έντασης αρώματος 
και τις 5 ρυθμίσεις μύλου

• Προσαρμόστε και αποθηκεύστε το προσωπικό σας προφίλ χρήστη

Κάθε καφές αγγίζει την τελειότητα
• 20.000 φλιτζάνια από τον εκλεκτότερο καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους
• Τέλειο αφρόγαλα χάρη στην τεχνολογία Latte Perfetto
• Στιλάτο φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ζεστός καφές από το πρώτο φλιτζάνι με το σύστημα Thermoblock

Εξυπηρετεί και προλαμβάνει τις επιθυμίες σας
• Με AquaClean για έως και 5.000* φλιτζάνια χωρίς αφαλάτωση
• Καθαρίστε υπολείμματα γάλακτος μετά από κάθε χρήση με τη λειτουργία καθαρισμού 
γάλακτος

• Σχεδίαση για μεγιστοποιημένη της χωρητικότητας σε μικρό μέγεθος



 100% κεραμικοί μύλοι

Οι μύλοι μας είναι κεραμικοί και 
κατασκευασμένοι με υψηλή τεχνολογία: 
εξαιρετικά σκληροί και ακριβείς. Οι φρέσκοι 
κόκκοι τρίβονται απαλά, χωρίς τον κίνδυνο 
υπερθέρμανσης. Έτσι, εξάγονται όλα τα 
καταπληκτικά αρώματα και οι γεύσεις σε 
έναν καφέ υψηλής ποιότητας για 
τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.

6 ροφήματα

Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων 
ανάλογα με την περίσταση. Είτε λαχταράτε 
έναν εσπρέσο, έναν καφέ ή μια συνταγή με 
βάση το γάλα, η σούπερ αυτόματη μηχανή 
προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς 
ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!

Φίλτρο AquaClean

Το AquaClean είναι το κατοχυρωμένο φίλτρο 
νερού μας, το οποίο σχεδιάστηκε για να 
βελτιώσει την ποιότητα του καφέ σας χάρη 
στον καθαρισμό του νερού. Επίσης, 
εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων στο 
κύκλωμα νερού της μηχανής καφέ: μπορείτε 
να παρασκευάσετε έως και 5.000* φλιτζάνια 
χωρίς αφαλάτωση, αντικαθιστώντας τακτικά 
το φίλτρο.

Αυτόματος καθαρισμός και 
καθοδηγούμενη αφαλάτωση

Αυτή η μηχανή εσπρέσο καθαρίζει αυτόματα 
το κύκλωμα καφέ με νερό κατά την εκκίνηση 
ή την απενεργοποίησή της. Έτσι, 
απολαμβάνετε εξαιρετική, φρέσκια γεύση σε 
κάθε φλιτζάνι καφέ. Η τακτική αφαλάτωση 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής 
εσπρέσο. Αυτή η μηχανή θα σας ενημερώσει 
όταν πρέπει να γίνει αφαλάτωση. Θα σας 
καθοδηγήσει με μηνύματα στην οθόνη για τις 
ενέργειες που πρέπει να κάνετε και πότε.

Προσαρμόστε τον καφέ σας

Αυτή η σούπερ αυτόματη μηχανή παρέχει 
μια πληθώρα εκπληκτικών επιλογών, για να 
φτιάξτε το ρόφημα ανάλογα με τις 
προτιμήσεις σας. Μπορείτε εύκολα να 
προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε το 
μέγεθος, την ένταση και τη θερμοκρασία για 
κάθε ρόφημα. Εξερευνήστε, πειραματιστείτε 
και δημιουργήστε ελεύθερα οποιοδήποτε 
ρόφημα!

Μεγάλη χωρητικότητα και μικρό 
μέγεθος

Εξοικονομήστε περισσότερο χώρο και 
χρόνο από τα γεμίσματα, χάρη στα δοχεία 
κόκκων, νερού και απορριμμάτων μεγάλης 
χωρητικότητας που διαθέτει αυτή η συσκευή 
εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Αυτή η έξυπνη, 
σούπερ αυτόματη μηχανή σάς προσφέρει 
απόλυτη άνεση και κορυφαία απόδοση, χάρη 
στο δοχείο νερού, κόκκων και 
απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας.
Χαρακτηριστικά
Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
6 ροφήματα Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος, Ανοξείδωτο ατσάλι, AquaClean
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Γενικές προδιαγραφές
• Λύση γάλακτος: Ενσωματωμένη κανάτα 
γάλακτος

• Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Βασική οθόνη
• Τύπος κανάτας: Βασική κανάτα

Τεχνικές προδιαγραφές
• Χωρητικότητα κανάτας γάλακτος: 0,5 Α
• Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων: 

15 μερίδες
• Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,8 Α
• Χωρητικότητα κόκκων καφέ: 250 ζ
• Χρώμα και φινίρισμα: Ανοξείδωτο ατσάλι
• Μήκος καλωδίου: >100 εκ.
• Χώρα προέλευσης: Ρουμανία
• Συμβατότητα φίλτρου: AquaClean
• Συχνότητα: 50 Hz
• Μέγιστο ύψος κύπελλου: 150 χιλιοστά
• Διαστάσεις προϊόντος: 221 x 340 x 430 χιλιοστά
• Τάση: 230 volt
• Δοχείο απορριμμάτων: Πρόσβαση από μπροστά
• Δεξαμενή νερού: Πρόσβαση από επάνω
• Βάρος προϊόντος: 7,2 κ.

Προσαρμογή
• Ρυθμίσεις έντασης αρώματος: 5
• Μέγεθος καφέ και γάλακτος: Ρυθμιζόμενο
• Ρυθμίσεις μύλου: 5
• Έλεγχος αρώματος προπαρασκευής: ΟΧI
• Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 3
• Προφίλ χρηστών: 1

Άλλες λειτουργίες
• Αυτόματος καθαρισμός και καθοδηγούμενη 
αφαλάτωση

• Gusto perfetto
• Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
κύριου διακόπτη

• Μπόιλερ γρήγορης θέρμανσης
• Αποσπώμενη μονάδα παρασκευής

Βαριετέ
• Ροφήματα: Καπουτσίνο, Espresso, Espresso 

Lungo, Ζεστό νερό, Latte Macchiato, Αφρόγαλα
• Επιλογή για καφέ σε σκόνη
• Διπλό φλιτζάνι
• Διπλό φλιτζάνι γάλακτος: ΟΧI
•

Προδιαγραφές
Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
6 ροφήματα Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος, Ανοξείδωτο ατσάλι, AquaClean
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* Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από 
τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις 
επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες 
ξεπλύματος και καθαρισμού.

* Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις 
επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες 
ξεπλύματος και καθαρισμού
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