
 

 

Saeco Incanto
Automatický 
espresovač s 
prémiovou nádobou 
na mléko
• 6 nápojů
• Vestavěná luxusní karafa na 

mléko
• Nerezová ocel
• Mlýnek s možností 5 nastavení
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legantní design. Vynikající kvalita kávy.
hodné Latte Macchiato pouhým stisknutím tlačítka
del Saeco Incanto nastavuje ve své třídě nový standard. Zajímavě zpracovaný kryt 
erezové oceli chrání vysoce kvalitní italskou technologii, s níž vždy vykouzlíte vynikající 

vu. Vaše sny o kávě se konečně plní.

Pokročilá technologie vytvořená pro dokonalost kávy
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Vychutnejte si okamžitě horkou kávu s rychlým ohřívačem
• Lahodné horké cappuccino a latte macchiato jediným dotykem
• Vylaďte bohatost kávy díky 5 různým nastavením mlýnku

Vysoká míra pohodlí je součástí zážitku
• Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
• Tradiční přední část z nerezové oceli, dokonalý tvar
• Cyklus automatického čištění odstraňuje námahu
• Plně vyjímatelnou spařovací jednotku lze rychle omýt

Široká škála káv podle vaší chuti
• Celá řada kávových specialit pouhým stisknutím tlačítka
• Káva bez kofeinu s plnohodnotnou chutí s volbou pro mletou kávu
• Při volbě síly se myslí na to, jak silnou kávu máte rádi



 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.

Rychlý ohřívač

Když vám jde o čas, můžete si díky rychlému 
ohřívači připravit skvělé espresso a 
cappuccino. Tajemství spočívá v jeho lehkém 
těle z hliníku a nerezové oceli, které dokáže 
rychle dosáhnout vysokých teplot.

Kávové speciality jedním dotykem

Bohatá nabídka možností od espressa po latte 
macchiato čeká, aby uspokojila vaši touhu po 

kávě. Ať je to pro vás ranní nutnost nebo 
lahůdka po večeři, na dosah ruky máte chuť 
pro každou denní dobu.

Filtr AquaClean

Nová a patentovaná inovace společnosti Saeco, 
vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste 
svůj plně automatický kávovar využili co 
nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to 
přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset 
odstraňovat vodní kámen až do 5000 šálků* a 
současně získáte výhodu dokonale čisté vody. 
Další výhodou je, že jakmile do svého 
oblíbeného kávovaru Saeco filtr AquaClean 
nainstalujete, upozornění na nutnost 
odstranění vodního kamene se automaticky 
deaktivuje.

Volba pro mletou kávu

Někdy je dobré mít možnost připravit si 
výraznou, lahodnou kávu bez účinků kofeinu. 
Díky volbě pro mletou kávu si můžete připravit 
kávu bez kofeinu, kdykoli se vám zlíbí.

Přední strana z nerezové oceli

Každý drobný detail tohoto přístroje byl 
navržen a vypracován v nejvyšší kvalitě. Pevná 
přední část z nerezové oceli, jasný displej 
tlačítka příjemná na dotek zajišťují dokonalou 
rovnováhu elegance, intuitivního ovládání a 
italského řemesla. Saeco Incanto bude po léta 
chloubou každé moderní i tradiční kuchyně.

Automatické čištění

Díky cyklu automatického čištění se stroj 
snadno udržuje a má delší životnost – namísto 
úklidu máte více času si kávu vychutnat.

Cappuccino a latte jediným dotykem
Aby byla konzistence krémové pěny 
neodolatelná, zabudovaná karafa na mléko 
napění mléko dvakrát, čímž odstraní bublinky a 
nečistoty. Jediným stisknutím tlačítka naplníte 
bez stříkání přímo do šálku hedvábnou pěnu 
příjemné teploty. Skvěle doplní kávu bohaté, 
plné chuti.
Přednosti
Automatický espresovač s prémiovou nádobou na mléko
6 nápojů Vestavěná luxusní karafa na mléko, Nerezová ocel, Mlýnek s možností 5 nastavení
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Příslušenství
• Včetně: Vodní filtr

Povrchová úprava
• Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)
• Materiál odkapávacího podstavce: Nerezová ocel
• Materiál trysky: Plastová
• Materiál nádržky na vodu: Plastová

Obecné specifikace
• Nastavení síly kávy: 5
• Vhodné pro: Celá kávová zrna, mletá káva
• Počet najednou připravovaných šálků: 2
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná síla 

kávy, Nastavitelná velikost šálku, Nastavitelná 
teplota

• Nastavení mlýnku: 5
• Nastavení teploty: 3
• Typ karafy: Luxusní karafa
• Typ displeje: LCD
• Kávové nápoje: Espresso, Cappuccino, horká voda
• Příprava s mlékem: Vestavěná karafa na mléko, 

Quick Milk clean
• Uživatelské rozhraní: Základní displej

Servis
• 2letá záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 

1 850 W

Technické údaje
• Doba přípravy jednoho šálku: 45 (espresso) až 

100 (lungo) s
• Kapacita karafy na mléko: 500 L
• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcí
• Objem nádržky na vodu: 1,8 L
• Frekvence: 50 Hz
• Max. výška šálku: 150 mm
• Napětí: 230 V
• Bojlery: 1
• Kapacita kávových zrn: 250 g
• Barva a povrch: Černá, Nerezová ocel
• Délka kabelu: 100 cm
• Země původu: Vyrobeno v Evropě, Rumunsku
• Rozměry výrobku: 221 x 340 x 430 mm
• Kompatibilita filtrů: AquaClean
• Nádržka na vodu: Přístup shora
• Hmotnost výrobku: 7,2 kg
• Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost včetně balení: 7,2 kg
•

Specifikace
Automatický espresovač s prémiovou nádobou na mléko
6 nápojů Vestavěná luxusní karafa na mléko, Nerezová ocel, Mlýnek s možností 5 nastavení
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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.
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