
 

 

Saeco Incanto
Aвтоматична 
кафемашина

• 6 напитки
• Вградена кана за мляко
• Неръждаема стомана
• AquaClean

HD8917/09
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усно лате макиато с докосването на един бутон
eco Incanto поставя нов стандарт в своя клас. Елегантният корпус от неръждаема 
омана съдържа висококачествена италианска технология, създадена за божествено 
фе, всеки път. Вашите мечти за идеалното кафе най-после се сбъднаха.

Всякакъв вид кафе за всеки един момент
• Насладете се на 6 напитки във вашите ръце
• Капучино и лате макиато само с едно докосване с каната за мляко
• Променете дължината, 5 степени сила на аромата и 5 нива на мелачките
• Настройте и запишете вашия личен потребителски профил

Всяко кафе е символ на съвършенство
• 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
• Перфектна млечна пяна благодарение на технологията Latte Perfetto
• Емблематична изработка от неръждаема стомана, оформена за прецизност
• Горещо кафе от първата чаша с термоблок

Внимателна и очакваща командата ви
• Включва AquaClean за до 5000* чаши без премахване на котлен камък
• Чисти остатъците от мляко след всяко използване с функция за почистване на мляко
• Създадена да увеличи капацитета в компактни размери
• Насладете се на страхотно кафе с автоматично изплакване и направлявано декалциране



 100% керамични мелачки

Нашите мелачки са направени от 
високотехнологична керамика: 
изключително твърда и прецизна. Пресните 
зърна се смилат нежно без опасност от 
прегряване, извличайки най-добрите 
аромати, което осигурява кафе с 
превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.

6 напитки

Насладете се на богато разнообразие от 
напитки за всеки повод. Без значение дали 
желаете еспресо, кафе или рецепта с мляко, 
вашата супер автоматична машина ви 
предоставя перфектен резултат без усилия и 
за нула време!

Филтър AquaClean

AquaClean е нашият патентован воден 
филтър, предназначен да подобри 

качеството на вашето кафе чрез 
пречистване на водата. Също така 
предотвратява натрупването на котлен 
камък във водния кръг на вашата 
кафемашина: правете до 5000* чаши без 
отстраняване на котлен камък, като 
редовно сменяте филтъра.

Автоматично изплакване и 
направлявано декалциране

Тази кафемашина за еспресо автоматично 
почиства своята верига за кафе с вода при 
стартиране или изключване на машината, 
което гарантира чудесен, свеж вкус с всяка 
чаша кафе. Редовното почистване на котлен 
камък удължава живота на вашата 
кафемашина за еспресо. Тази кафемашина 
ще ви напомня, когато е необходимо 
декалциране, ще ви направлява със 
съобщения на екрана какво трябва да 
направите и кога.

Персонализирайте кафето си

Тази супер автоматична машина предлага 
изобилие от опции да персонализирате 
напитките според вашия вкус. Можете 
лесно да персонализирате и запаметите 
силата, дължината, температурата и вкуса за 
всяка напитка. Откривайте, 

експериментирайте и измисляйте всяка 
една напитка!

Голям капацитет и компактна 
конструкция

Наслаждавайте се на повече пространство и 
по-продължителна работа без 
презареждане благодарение на 
контейнерите за зърна, вода и отпадъци с 
голям капацитет в супер компактна 
конструкция. Тази интелигентна, изцяло 
автоматична кафемашина ви предоставя 
максимално удобство и върхова 
ефективност благодарение на водния 
резервоар и контейнера за зърна и отпадъци 
с голям капацитет.

Вградена кана за мляко

Наслаждавайте се на супер гъсто капучино и 
лате макиато с идеална температура по 
възможно най-лесния начин. Просто 
налейте мляко в каната и изберете 
предпочитаната си напитка. Дали това е 
капучино или мляко на пяна, напитката ви 
ще бъде сервирана за секунди с поток без 
разплискване при идеална температура.
Акценти
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Общи спецификации
• Потребителски интерфейс: Основен дисплей
• Млечно решение: Вградена кана за мляко
• Тип кана: Основна кана

Технически данни
• Капацитет на каната за мляко: 0,5 л
• Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши
• Обем на воден резервоар: 1,8 л
• Вместимост за кафе на зърна: 250 гр
• Цвят и покритие: Неръждаема стомана
• Дължина на кабела: >100 см
• Страна на произход: Румъния
• Съвместимост на филтъра: AquaClean
• Честота: 50 Hz
• Макс. височина на чашата: 150 мм
• Размери на продукта: 221 x 340 x 430 мм
• Напрежение: 230 V
• Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
• Воден резервоар: Достъп от върха
• Тегло на продукта: 7,2 кг

Персонализиране
• Настройки на силата на аромата: 5
• Дължина на кафе и мляко: Регулируема
• Настройки на мелачката: 5
• Контрол на аромата при предварително 
приготвяне: Не

• Настройки за температурата: 3
• Потребителски профили: 1

Други функции
• Автоматично изплакване и направлявано 
декалциране

• Gusto perfetto
• Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
• Нагревател с бързо загряване
• Подвижен блок за приготвяне

Разновидност
• Напитки: Капучино, Еспресо, Дълго еспресо, 
Гореща вода, Лате макиато, разпенено мляко

• Опция за мляно кафе
• Двойна чаша
• Двойна чаша мляко: Не
•

Спецификации
Aвтоматична кафемашина
6 напитки Вградена кана за мляко, Неръждаема стомана, AquaClean
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* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на 
кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на 
избраните видове кафе, на изплакването и почистването.

* Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на 
кафето и начините на изплакване и почистване

http://www.philips.com

