
 

 

Saeco Incanto
Automatický kávovar

• 6 nápojů
• Vestavěná karafa na mléko
• Titanová barva
• AquaClean
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legantní design. Vynikající kvalita kávy.
hodné Latte Macchiato pouhým stisknutím tlačítka
del Saeco Incanto nastavuje ve své třídě nový standard. Vysoce kvalitní italská 
hnologie, s níž vždy vykouzlíte vynikající kávu, vám přináší špičkový výkon a velkou 

pacitu v kompaktních rozměrech.

Káva pro jakýkoli okamžik
• Užívejte si 6 nápojů na dosah ruky
• Cappuccino a Latte Macchiato jedním dotekem a karafa na mléko
• Nastavte délku, vyberte z pěti možností síly aroma a pěti nastavení mlýnku
• Nastavte a uložte si svůj osobní profil.

Každá káva přivedena k dokonalosti
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Dokonalá mléčná pěna díky technologii Latte Perfetto
• Prvotřídní antracitový povrch, dokonalý tvar
• Horká káva od prvního šálku díky termobloku

Předvídavost a pozornost po vaší ruce
• Představujeme filtr AquaClean až na 5000* šálků bez nutnosti odstraňovat vodní kámen.
• Funkce rychlého čištění umožňuje čistit zbytky mléka po každém použití
• Mimořádně velká kapacita v ultra kompaktní velikosti
• Užívejte si skvělou kávu díky funkci automatického oplachování a odstraňování vodního 

kamene



 100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou vyrobeny z nejmodernější, 
vysoce kvalitní keramiky, díky čemuž jsou 
mimořádně pevné a přesné. Čerstvá kávová 
zrna jsou jemně namleta bez rizika přehřátí – 
tím je dosaženo extrahování těch nejlepších 
chutí a aroma a vy si tak můžete vychutnat 
skvělou chuť kávy z nejméně 20 000 šálků.

6 nápojů

Užívejte si širokou rozmanitost nápojů pro 
každou příležitost. Ať toužíte po espressu, 
kávě nebo mléčném nápoji, váš 
superautomatický přístroj vám nabídne 
perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

Filtr AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodní filtr 
navržený tak, aby zlepšoval kvalitu kávy díky 

dokonale čisté vodě. Dále zabraňuje usazování 
vodního kamene ve vodním okruhu vašeho 
kávovaru: udělejte si až 5000* šálků kávy, aniž 
byste museli odstraňovat vodní kámen. Stačí 
pravidelně měnit filtr.

Automatické oplachování a 
odstraňování vodního kamene

Tento kávovar při spuštění nebo vypnutí 
přístroje automaticky propláchne okruh kávy 
vodou. Takto může poskytovat skvělou 
a čerstvou chuť v každém šálku kávy. 
Pravidelné odstraňování vodního kamene 
prodlužuje životnost espresovače. Přístroj vás 
upozorní, kdy je třeba vodní kámen odstranit. 
Pomocí přehledných pokynů na displeji se 
dozvíte, co a kdy je třeba udělat.

Přizpůsobte si svou kávu

Tento plnoautomatický přístroj nabízí širokou 
škálu snadno použitelných možností 
přizpůsobení nápoje podle vaší chuti. Můžete si 
snadno přizpůsobit a uložit do paměti délku, 
sílu a teplotu jednotlivých nápojů. Nebojte se 
objevovat, experimentovat a vysnít si jakýkoli 
nápoj.

Vestavěná karafa na mléko

Vychutnejte si skvělé krémové Cappuccino a 
Latte Macchiato při dokonalé teplotě, 
nejjednodušším možným způsobem. Stačí nalít 
mléko do karafy, vložit do přístroje a zvolit 
požadovaný nápoj. Ať je to cappuccino nebo 
mléčná pěna, nápoj se bude podávat za pár 
sekund, bez stříkání a o ideální teplotě.

Technologie Latte Perfetto

Každá káva, kterou připravíte, bude pokryta 
vrstvou hedvábné mléčné pěny lákající chuťové 
pohárky. Karafa mléko napění dvakrát, poté 
nalije do šálku krémovou vrstvu bez 
rozstříkání, a zachová při tom správnou 
teplotu. Praktickou karafu také můžete ukládat 
do chladničky a navíc je naprosto hygienická.

Povrch z prvotřídního antracitu
Každý drobný detail tohoto přístroje byl 
navržen a vypracován v nejvyšší kvalitě. Povrch 
z prvotřídního antracitu je inspirovaný italským 
designem a řemeslnou zručností a obstojí 
dlouhodobě v klasické i moderní kuchyni. Díky 
čistému designu s elegantní vizí je váš přístroj 
stejně rafinovaný, jako káva, kterou připravuje.
Přednosti
Automatický kávovar
6 nápojů Vestavěná karafa na mléko, Titanová barva, AquaClean
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Obecné specifikace
• Příprava s mlékem: Vestavěná karafa na mléko, 

Quick Milk clean
• Uživatelské rozhraní: Základní displej
• Typ karafy: Základní karafa
• Speciální funkce: Integrovaná karafa
• Snadné čištění a údržba: Kompatibilní s filtrem 

AquaClean
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná 

velikost šálku, Nastavitelná teplota, Nastavitelná 
síla kávy

• Snadné použití a pohodlí: Nastavitelná tryska

Technické údaje
• Kapacita karafy na mléko: 0,5 L
• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcí
• Objem nádržky na vodu: 2,5 L
• Kapacita kávových zrn: 500 g
• Barva a povrch: Titanová barva
• Délka kabelu: >100 cm
• Země původu: Rumunsku
• Kompatibilita filtrů: AquaClean
• Frekvence: 50 Hz
• Max. výška šálku: 150 mm
• Rozměry výrobku: 221 x 340 x 430 mm
• Napětí: 230 V

• Nádoba na odpad: Přístup zepředu
• Nádržka na vodu: Přístup shora
• Hmotnost výrobku: 7,2 kg

Nastavení
• Nastavení síly: 5
• Délka kávy a mléka: Nastavitelná
• Nastavení mlýnku: 5
• Nastavení aroma předspařením: Ne
• Nastavení teploty: 3
• Uživatelské profily: 1

Další funkce
• Automatické oplachování a odstraňování vodního 

kamene: Ano
• Gusto perfetto: Ano
• Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Ano
• Rychlý ohřívač: Ano
• Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Rozmanitost
• Nápoje: Cappuccino, Espresso, Espresso lungo, 

Horká voda, Latte macchiato, Mléčná pěna
• Možnost mleté kávy: Ano
• Dvojitý šálek: Ano
• Dvojitý šálek mléka: Ne
•

Specifikace
Automatický kávovar
6 nápojů Vestavěná karafa na mléko, Titanová barva, AquaClean
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* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.

* Skutečný počet šálků závisí na zvolených druzích kávy a frekvenci 
vyplachování a čištění.

http://www.philips.com

