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Espresso & Cappuccino Perfetto από τη Philips 
Saeco
Με την πιστοποίηση του Centro Studi Assaggiatori - Italian 
Tasters

Ρυθμίστε τη μηχανή σας για τέλεια γεύση

Αυτή η μηχανή φέρει την ποιοτική ετικέτα Espresso & Cappuccino Perfetto από τη Philips Saeco. Κι 
αυτό επειδή το αποτέλεσμα της διαδικασίας παρασκευής εσπρέσο και καπουτσίνο πληροί τις 
αυστηρές παραμέτρους που έχουν καθοριστεί από τη Philips Saeco και έχουν πιστοποιηθεί από το 
πλέον προηγμένο Ιταλικό κέντρο στον τομέα της αισθητηριακής ανάλυσης, το Centro Studi Assaggia-
tori - Italian Tasters. Η Philips Saeco είναι η κορυφαία εταιρία στο χώρο των πλήρως 
αυτοματοποιημένων μηχανών εσπρέσο για οικιακή χρήση. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην 
επίδραση που έχουν τα ροφήματά μας στις αισθήσεις, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια 
απολαυστική εμπειρία που συνδυάζει τέλεια γεύση και άρωμααπολαυστική εμπειρία που συνδυάζει τέλεια γεύση και άρωμα. 
Είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε στις αισθήσεις, καθώς όλες συμβάλλουν στην απόλαυση του 
καφέ: χρησιμοποιούμε την όραση για να εκτιμήσουμε το καϊμάκι του εσπρέσο ή το αφρόγαλα του 
καπουτσίνο, την όσφρηση για να απολαύσουμε το άρωμα, την αφή για να νιώσουμε τη βελούδινη 
υφή στον ουρανίσκο και την αίσθηση της γεύσης για να διακρίνουμε τη γεύση. 

Η γεύση είναι σίγουρα προσωπική υπόθεση. Με την πλήρως αυτοματοποιημένη μηχανή μας, 
μπορείτε να έχετε πάντα τον ιδανικό συνδυασμό. Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Espresso & Cappuccino 
Perfetto από τη Philips Saeco, ακολουθήστε τα παρακάτω εύκολα βήματα

Espresso Perfetto από τη Philips Saeco
Χαρμάνι καφέ

Σύστημα προσαρμογής Saeco

Επιλογή έντασης αρώματος (γρ. καφέ)

Στόμιο διανομής καφέ

Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ

Προαπόσταξη

ΘερμοκρασίαΘερμοκρασία

Ποσότητα (ml καφέ που διανέμεται)

SBS

Αυθεντικός, πλήρως καβουρντισμένος Arabica

Προεπιλεγμένη ρύθμιση

3 κόκκοι - ∆υνατό (10 γρ.)

Κάτω θέση

1-Εξαιρετικά ψιλή άλεση

Υψηλή

Μέγιστη Μέγιστη 

35 ml

Μέγιστη 
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Ρυθμίστε τη μηχανή σας για τέλεια γεύση

Αυτή η μηχανή φέρει την ποιοτική ετικέτα Espresso & Cappuccino Perfetto από τη Philips Saeco. Κι 
αυτό επειδή το αποτέλεσμα της διαδικασίας παρασκευής εσπρέσο και καπουτσίνο πληροί τις 
αυστηρές παραμέτρους που έχουν καθοριστεί από τη Philips Saeco και έχουν πιστοποιηθεί από το 
πλέον προηγμένο Ιταλικό κέντρο στον τομέα της αισθητηριακής ανάλυσης, το Centro Studi Assaggia-
tori - Italian Tasters. Η Philips Saeco είναι η κορυφαία εταιρία στο χώρο των πλήρως 
αυτοματοποιημένων μηχανών εσπρέσο για οικιακή χρήση. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην 
επίδραση που έχουν τα ροφήματά μας στις αισθήσεις, προκειμένου να σας προσφέρουμε μια 
απολαυστική εμπειρία που συνδυάζει τέλεια γεύση και άρωμααπολαυστική εμπειρία που συνδυάζει τέλεια γεύση και άρωμα. 
Είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε στις αισθήσεις, καθώς όλες συμβάλλουν στην απόλαυση του 
καφέ: χρησιμοποιούμε την όραση για να εκτιμήσουμε το καϊμάκι του εσπρέσο ή το αφρόγαλα του 
καπουτσίνο, την όσφρηση για να απολαύσουμε το άρωμα, την αφή για να νιώσουμε τη βελούδινη 
υφή στον ουρανίσκο και την αίσθηση της γεύσης για να διακρίνουμε τη γεύση. 

Η γεύση είναι σίγουρα προσωπική υπόθεση. Με την πλήρως αυτοματοποιημένη μηχανή μας, 
μπορείτε να έχετε πάντα τον ιδανικό συνδυασμό. Αν θέλετε να δοκιμάσετε το Espresso & Cappuccino 
Perfetto από τη Philips Saeco, ακολουθήστε τα παρακάτω εύκολα βήματα

Cappuccino Perfetto από τη Philips Saeco
Χαρμάνι καφέ

Τύπος γάλακτος

Θερμοκρασία γάλακτος

Σύστημα προσαρμογής Saeco

Επιλογή έντασης αρώματος (γρ. καφέ)

Ποσότητα γάλακτος (ml γάλακτος που διανέμεται)

Ποσότητα καφέ (ml καφέ που διανέμεται)Ποσότητα καφέ (ml καφέ που διανέμεται)

Στόμιο διανομής καφέ

Ρύθμιση κεραμικού μύλου καφέ

Προαπόσταξη

Θερμοκρασία

Χτύπημα γάλακτος

SBS

Αυθεντικός, πλήρως καβουρντισμένος Arabica

Φρέσκο πλήρες γάλα υψηλής ποιότητας

Παγωμένο 

Προεπιλεγμένη ρύθμιση

1 κόκκος - Απαλό (8 γρ.)

2 στρώσεις

35 ml35 ml

Κάτω θέση

1-Εξαιρετικά ψιλή άλεση

Υψηλή

Μέγιστη 

Μέγιστη 

Μέγιστη 


