
 

 

Saeco Incanto
Super automatický 
espresso kávovar

• 6 druhov nápojov
• Integrovaná karafa premium na 

mlieko
• Titánová nehrdzavejúca oceľ
• Mlynček s 5 stupňami 

nastavenia

HD8922/09
Elegantný dizajn. Pôsobivá kvalita kávy.
Lahodné latte macchiato stlačením jedného tlačidla
Zariadenie Saeco Incanto stanovuje nový štandard svojej triedy. Zdokonalená predná 

strana z nehrdzavejúcej ocele ukrýva vysokokvalitnú taliansku technológiu navrhnutú tak, 
aby vždy pripravila lahodnú kávu. Vaše sny o káve sa nakoniec naplnili.

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
• Užite si horúcu kávu bez čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním
• Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Až 5 000 šálok* bez odvápnenia s filtrom AquaClean
• Limitovaná séria, ručne opracovaná, titánová nehrdzavejúca oceľ
• Cyklus samočistenia vás odbremení od starostí
• Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
• Množstvo špeciálnych káv stlačením tlačidla
• Bezkofeínová káva s rovnakou chuťou pomocou práškovej voľby
• Výber intenzity si zapamätá, aká silná káva sa vám páči



 Limitovaná séria
Každý detail tohto zariadenia bol navrhnutý a 
vyrobený v najvyššej kvalite. Pevný predok z 
nerezovej ocele, živý displej a taktilný pocit z 
každého tlačidla prinášajú dokonalú rovnováhu 
elegancie, intuitívnosti a talianskeho 
umeleckého majstrovstva. Saeco Incanto bude 
ozdobou akejkoľvek modernej či tradičné 
kuchyne, ktorej súčasťou bude v najbližších 
rokoch.

100 % keramické mlynčeky

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, 
kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom 
prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez 
rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta 
vyberaných chutí a aróma, čím vzniká 
prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok 
kávy.

Varný blok s rýchlym zahrievaním

Keď je čas na vôňu kávy, vďaka varnému bloku 
s rýchlym zahrievaním si môžete uvariť 

dokonalé espresso a cappuccino bez čakania. 
Tajomstvo spočíva v tom, že má telo z ľahkého 
hliníka a nerezovej ocele, ktoré môže rýchlo 
dosiahnuť vysoké teploty.

Špeciálne kávy jedným dotykom

Uspokojenie vašich rôznych chutí na rôzne 
kávy vám zabezpečí sortiment volieb rôznych 
káv od espressa až po Lattemacchiato. Podľa 
toho, či ide o váš prvý ranný krok alebo terapiu 
po večeri, máte na dosah ruky akúkoľvek chuť 
kedykoľvek počas dňa.

AquaClean filter

Vodný filter AquaClean je novou 
a patentovanou inováciou spoločnosti Saeco, 
s ktorou bude váš plne automatický kávovar 
poskytovať najlepší možný výkon. Ak filter 
vymeníte zakaždým, keď bude kávovar túto 
potrebu avizovať, odvápnenie bude potrebné 
až po 5 000 pripravených šálkach* a dovtedy sa 
môžete tešiť z priezračnej vody bez nečistôt. 
Ďalšou výhodou je, že alarm upozorňujúci na 

potrebu odstránenia vodného kameňa sa hneď 
po nainštalovaní filtra AquaClean do vášho 
obľúbeného kávovaru Saeco automaticky 
vypne.

Prášková voľba

Niekedy je pekné mať možnosť dať si kávu s 
plnou chuťou bez efektu kofeínu. Vďaka 
práškovej voľbe si môžete urobiť kávu bez 
kofeínu, kedykoľvek sa vám zachce.

Samočistenie

Automatický cyklus čistenia zjednodušuje 
údržbu a zvyšuje trvácnosť zariadenia – aby ste 
sa namiesto pracného umývania mohli dlhšie 
oddávať zážitku z pitia kávy.

Cappuccino a latte jediným dotykom
Integrovaná karafa na mlieko v záujme tvorby 
neodolateľnej krémovej konzistencie napeňuje 
mlieko dvakrát, pričom zároveň odstraňuje 
bublinky a nečistoty. Jediným stlačením tlačidla 
sa vám do šálky bez striekania vleje zamatová 
pena s príjemnou teplotou. Dokonalá 
kombinácia s lahodnou kávou.
Hlavné prvky
Super automatický espresso kávovar
6 druhov nápojov Integrovaná karafa premium na mlieko, Titánová nehrdzavejúca oceľ, Mlynček s 5 stupňami 
nastavenia

HD8922/09
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Príslušenstvo
• Pribalené: Vodný filter

Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ 

(antikorová)
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: 

Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál výlevky: Plast
• Materiál nádoby na vodu: Plast

Všeobecné špecifikácie
• Nastavenia intenzity kávy: 5
• Vhodné pre: Celé kávové zrná, čerstvo pomletá 

káva
• Šálok naraz:: 2
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 

kávy, Nastaviteľný objem šálky, Nastaviteľná 
teplota

• Nastavenia mlynčeka: 5
• Typ s jednodotykovým výberom: 7
• Nastavenie teploty: 3
• Typ karafy: Karafa premium
• Typ displeja: displej LCD
• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, horúca voda
• Príprava mlieka: Integrovaná karafa na mlieko, 

Rýchle čistenie od mlieka

Servis
• Dvojročná záruka

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1850 W

Technické špecifikácie
• Čas varenia jednej šálky: 45 (espresso) – 100 (veľká 

káva) sekundy
• Objem karafy na mlieko: 500 l
• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcií
• Kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. výška šálky: 150 mm
• Napätie: 230 V
• Ohrievače vody: 1
• Kapacita kávových zŕn: 250 g
• Farba a povrchová úprava: Nehrdzavejúca oceľ 

s titánovou povrchovou úpravou
• Dĺžka kábla: 100 cm
• Krajina pôvodu: Rumunsko
• Rozmery produktu: 221 x 340 x 430 mm
• Kompatibilita filtra: AquaClean
• Nádoba na odpad: Čelný prístup
• Zásobník na vodu: Prístup z vrchu
• Hmotnosť produktu: 7,2 kg

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť vrátane balenia: 7,2 kg
•

Technické údaje
Super automatický espresso kávovar
6 druhov nápojov Integrovaná karafa premium na mlieko, Titánová nehrdzavejúca oceľ, Mlynček s 5 stupňami 
nastavenia
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* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.

http://www.philips.com

