
 

 

Saeco Incanto
Espressor automat

• 6 băuturi
• Carafă de lapte premium 

integrată
• Oţel inoxidabil cu titan
• Râșniţă reglabilă în 5 trepte

HD8922/09
Design elegant. Calitate impresionantă a cafelei.

Latte Macchiato delicios cu o singură apăsare de buton
Saeco Incanto stabileşte un nou standard la categoria sa. Partea din faţă, rafinată, din oţel 

inoxidabil conţine tehnologie italiană de înaltă calitate, concepută pentru a prepara o cafea 
perfectă, de fiecare dată. Visurile tale în materie de cafea s-au împlinit, în sfârşit.

Tehnologie avansată pentru a obţine cafeaua perfectă
• 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșniţe ceramice durabile
• Cu boilerul cu încălzire rapidă te vei bucura de cafea fierbinte aproape instantaneu
• Cappuccino și Latte Macchiato delicioase și fierbinţi printr-o singură atingere
• Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râșniţei

Confortul ridicat este o parte a experienţei
• Până la 5.000 cești de cafea*, fără detartrare, cu filtru AquaClean
• Oţel inoxidabil cu titan, ediţie limitată, prelucrat manual
• Ciclul de curăţare automată te scapă de orice bătăi de cap
• Unitatea de preparare complet detașabilă poate fi curăţată în câteva clipe

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău
• Prin simpla atingere a unui buton, poţi prepara o multitudine de specialităţi de cafea
• Cafea fără cofeină, cu aceeași aromă inconfundabilă, cu opţiunea Powder
• Funcţia de selectare a concentraţiei va memora și își va reaminti cât de tare îţi dorești cafeaua



 Ediţie limitată
Fiecare detaliu al acestei cafetiere a fost 
conceput cu cea mai mare atenţie. Partea 
frontală solidă, din inox, ecranul în culori 
vibrante și butoanele de calitate reflectă 
echilibrul perfect între eleganţă, ergonomie și 
design italian. Saeco Incanto va înnobila orice 
bucătărie modernă sau tradiţională, timp de ani 
întregi.

Râșniţă 100% ceramică

Râșniţele noastre sunt fabricate din ceramică 
de înaltă tehnologie, excepţional de dură și de 
precisă. Boabele proaspete sunt măcinate ușor, 
fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor 
mai bune arome, oferind un gust superior al 
cafelei pentru cel puţin 20.000 de cești.

Boiler cu încălzire rapidă

Atunci când timpul este esenţial, poţi obţine pe 
loc o ceașcă de espresso sau cappuccino, 
mulţumită boilerului cu încălzire rapidă. 
Secretul său rezidă în învelișul din inox și 

aluminiu, cu ajutorul căruia poate ajunge 
extrem de repede la temperaturi ridicate.

Numeroase specialităţi de cafea, la o 
atingere distanţă

De la espresso la latte macchiato, ai la 
dispoziţie un sortiment larg de opţiuni pentru 
a-ţi satisface pasiunea de neoprit pentru cafea. 
Dimineaţă devreme sau seara, după cină, îţi 
poţi prepara delicatesa preferată printr-o 
simplă atingere de buton.

Filtru AquaClean

Inovaţia brevetată de la Saeco, filtrul de apă 
AquaClean, garantează că vei profita la 
maximum de cafetiera complet automată. Prin 
schimbarea filtrului la solicitarea aparatului, nu 
va trebui să-ţi detartrezi aparatul timp de până 
la 5.000 de cești*, beneficiind de apă curată și 
purificată. Un beneficiu în plus este că alarma 
de notificare pentru detartrare se dezactivează 
automat după instalarea filtrului AquaClean în 
cafetiera Saeco preferată.

Opţiunea Powder

Uneori este plăcut să poţi bea cafeaua pe care 
ţi-o dorești, cu aceeași aromă bogată și același 
gust inconfundabil, dar fără surplusul de 
energie pe care ţi-l oferă cofeina. Acum, 
mulţumită opţiunii Powder, poţi prepara cafea 
fără cofeină oricând dorești.

Curăţare automată

Graţie ciclului de curăţare automată, aparatul 
este ușor de întreţinut și durata sa de viaţă este 
mărită – oferindu-ţi mai mult timp să-ţi 
savurezi cafeaua, în loc să stai să îl cureţi.

Cappuccino și Latte printr-o singură 
atingere
Pentru o consistenţă irezistibilă, cremoasă și 
spumoasă, carafa pentru lapte integrată 
amestecă laptele de două ori, îndepărtând 
bulele și impurităţile. Printr-o singură atingere 
a butonului, fluxul constant al spumei catifelate 
fără risc de stropire curge direct în cană, la o 
temperatură confortabilă. Completarea 
perfectă a cafelei bogate, aromate.
Repere
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Accesorii
• Incluse: Filtru de apă

Finisaj
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (inox)
• Tavă scurgere: Oţel inoxidabil
• Material de gură de scurgere: Plastic
• Material rezervor de apă: Plastic

Specificaţii generale
• Setări tărie cafea: 5
• Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi, cafea pudră 

măcinată
• Cești în același timp: 2
• Personalizare în funcţie de băutură: Concentraţie 

reglabilă a cafelei, Volum ceașcă reglabil, 
Temperatură reglabilă

• Setări râșniţă: 5
• Acţionat prin atingere: 7
• Setări de temperatură: 3
• Tip carafă: Carafă premium
• Tip de afișaj: LCD
• Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă caldă
• Soluţie pentru lapte: Carafă pentru lapte integrată, 

Curăţare rapidă a laptelui

Service
• 2 ani garanţie

Durabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1850 W

Specificaţii tehnice
• Timp de preparare o ceașcă: De la 45 (espresso) la 

100 (cafea lungă) secundă
• Capacitate carafă pentru lapte: 500 l
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porţii
• Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
• Frecvenţă: 50 Hz
• Înălţime max. ceașcă: 150 mm
• Tensiune: 230 V
• Fierbătoare de apă: 1
• Capacitate boabe de cafea: 250 g
• Culoare și finisaj: Oţel inoxidabil - titan
• Lungime cablu: 100 cm
• Ţara de origine: România
• Dimensiuni produs: 221 x 340 x 430 mm
• Compatibilitate cu filtre: AquaClean
• Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
• Rezervor de apă: Acces din partea de sus
• Greutate produs: 7,2 kg

Greutate și dimensiuni
• Greutate cu ambalaj inclus: 7,2 kg
•

Specificaţii
Espressor automat
6 băuturi Carafă de lapte premium integrată, Oţel inoxidabil cu titan, Râșniţă reglabilă în 5 trepte
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* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. 
Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
tendinţele de clătire și curăţare.
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