
 

 

Saeco Incanto
Super automatický 
espresso kávovar

• Uvarí 7 druhov kávy
• Integrovaná nádoba na mlieko a 

penič
• Nehrdzavejúca oceľ
• Mlynček s 8 stupňami 

nastavenia
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okonalosť v šálke tak rýchlo, ako sa len dá
d Saeco uvádza zariadenie Incanto Executive, nadčasové umelecké dielo určené pre nič 
 ako dokonalosť. S profesionálnymi funkciami, ako sú keramické mlynčeky a dvojitý 

rník, pripravíte svoju dokonalú kávu tak rýchlo, ako sa len dá

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka
• Výber intenzity si zapamätá, aká silná káva sa vám páči
• Vychutnajte si vrstvu krémovej peny tak, ako ju máte najradšej, jednoduchým otočením 

ovládača



 100 % keramické mlynčeky

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám 
počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih 
pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál 
zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje 
aby postupný prietok vody extrahoval 
najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál 
navyše na rozdiel od iných „bežných 
mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti 
pripáleniny.

Odnímateľná varná jednotka

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli 
kľúčovými faktormi inšpirácie pri zostrojení 
prvej varnej jednotky Saeco pred 30 rokmi. A 
do dnešného dňa stále dokazuje, že sa jedná o 
majstrovský kúsok techniky. Tak ako vždy 
poskytuje jednoduché čistenie – stačí ju vybrať 

a umyť pod tečúcou vodou po dobu 
niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako ľahko 
vložíte naspäť.

Dolaďte chuť kávy

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie 
vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi 
vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne 
zrnitosti. Preto má systém mletia tohto 
zariadenia osem prispôsobiteľných nastavení – 
od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť 
espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

Funkcia uloženia do pamäte

Keď si spomedzi 5 rôznych nastavení vyberiete 
ideálnu intenzitu, môžete ju spolu so želanou 
veľkosťou a teplotou kávy jednoducho uložiť 
pomocou funkcie uloženia do pamäte. Každá 

budúca šálka bude potom presne prispôsobená 
vašej chuti. Svojmu kávovaru, na rozdiel od 
miestneho baristu, to už nikdy nebudete 
musieť znova pripomínať.

Zdokonaľte kvalitu krémovej peny a 
štruktúry nápoja

Vychutnajte si vrstvu krémovej peny tak, ako ju 
máte najradšej, a objavte celé spektrum chutí – 
stačí len otočiť ovládač! Sami ovládate tok kávy 
a tlak počas prípravy, aby ste si mohli 
prispôsobiť štruktúru a hustotu krémovej 
peny jediným pohybom. Otočením ovládača 
doľava dosiahnete luxusnú hustú krémovú 
penu a silné bohaté espresso, otočením 
doprava zas dosiahnete jemnú ľahkú klasickú 
kávu s menšou krémovou vrstvou.
Hlavné prvky
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Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 15 barov
• Objem karafy na mlieko: 500 ml
• Zásobník na kávové zrnká: 350 g
• Kapacita nádoby na odpad: 14 porcií
• Max. výška šálky: 150 mm
• Ohrievače vody: 2
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Kapacita nádoby na vodu: 1,6 l
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 230 V

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1 500 W

Všeobecné špecifikácie
• Šálok naraz:: 2
• Kompatibilné servírovanie kávy: Celé kávové zrná, 
čerstvo pomletá káva

• Typ karafy: Jednoduchá karafa
• Špeciálne funkcie: Mlynček s keramickými drvičmi, 

Integrovaná karafa, Predvarenie, Variant na 
dávkovanie mletej kávy, Otočný regulátor 
nastavenia krémovej konzistencie

• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 
kávy, Nastaviteľná teplota, Nastaviteľný objem 
šálky, Nastaviteľné množstvo mliečnej peny

• Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľná nádržka na 
vodu, Nastaviteľná výlevka

• Ľahké čistenie a údržba: Cyklus automatického 
odstraňovania vodného kameňa, Odnímateľná 
varná jednotka, Čistenie karafy, Automatický 
oplachovací cyklus

• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, horúca voda, 
cafè créme, napenené mlieko, espresso macchiato, 
latte macchiato, ristretto, caffè latte

Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ 

(antikorová)
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby na vodu: Plast

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Servis
• Dvojročná záruka: áno

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 16,5 kg
• Rozmery produktu (Š x H x V): 280 x 370 x 

420 mm

Dizajn
• Farba: Nehrdzavejúca oceľ
• Farba: Nehrdzavejúca oceľ
•
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