
 

 

Saeco Incanto 
Executive
Aвтоматична 
кафемашина
• Приготвя 7 варианта кафе
• Вградена кана и приставка за 
разпенване

• Неръждаема стомана
• 8-стъпкова регулируема 
мелачка
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асладете се на професионално еспресо у дома

деалната чаша кафе, възможно най-бързо
eco Incanto Executive е неподвластен на времето шедьовър, създаден единствено за 
вършенство. С набор от цели 8 настройки за перфектно приготвяне на кафе, точно 
 вашия вкус, а двойният нагревател гарантира професионално изпълнение и скорост.

Усъвършенствана технология, създадена за идеалното кафе
• Вкусно горещо капучино и лате макиато с едно докосване
• 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
• Млечни специалитети без изчакване благодарение на парния резервоар

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус
• Множество кафе специалитети с едно докосване на бутон
• Персонализирайте и съхранете настройките за силата, дължината и количеството млечна 
пяна

• Фина настройка на силата на кафето с 8 настройки на мелачката
• Подобрете вкуса на кафето, като регулирате времето за предварително варене
• Наслаждавайте се на слой каймак, както ви харесва, с едно завъртане на бутон

Високият комфорт е част от преживяването
• Доказана хигиена с патентованата кана с почистване с пара
• Изцяло подвижният блок за приготвяне може да се почиства изключително бързо
• Шедьовърът във вашата кухня с корпус от неръждаема стомана



 Капучино и лате с едно докосване

За неустоима кремообразна консистенция 
на пяната вградената кана за мляко го 
разпенва два пъти, като отстранява 
мехурите и замърсяванията. С едно 
натискане на бутон в чашата ви директно се 
налива поток от кадифена пяна без пръски с 
комфортна температура. Благодарение на 
мощния двоен бойлер може да се използва 
пара за разпенване на млякото и да се 
приготвя еспресо незабавно за идеални 
горещи напитки без чакане.

100% керамични мелачки

Нашите мелачки са направени от 
високотехнологична керамика: 
изключително твърда и прецизна. Пресните 
зърна се смилат нежно без опасност от 
прегряване, извличайки най-добрите 
аромати, което осигурява кафе с 
превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.

Млечни специалитети без изчакване

Можете да приготвите перфектно горещо 
еспресо и капучино едно след друго без 
изчакване благодарение на мощния двоен 
нагревател. Двете отделни системи за 
нагряване се грижат едновременно за 
оптималната температура на кафето и 
разпенването на млякото за професионална 
работа и скорост при всяко използване.

Различни варианти кафе с едно 
докосване

От еспресо до капучино, имате 
разнообразие от възможности, готови да 
задоволят жаждата ви за кафе. Дали това е 
първото, което търсите сутринта, или 
лакомство след вечеря, имате на 
разположение вкус за всеки момент от деня 
на една ръка разстояние.

Персонализирайте и съхранете 
чашата си с кафе

От зърната до чашата можете да регулирате 
всяка стъпка по пътя и всяко приготвено 
кафе да е по ваш вкус. Чрез 
персонализиране и запаметяването на 
всички опции: количеството смилано кафе 
за силата, времето за предварително варене 
за вкуса, температура, дължина на кафето, 
количество млечна пяна и консистенция на 
млечната пяна – можете да оформяте всяка 
чаша точно според вкуса си.

Регулирайте качеството на каймака и 
плътността

Наслаждавайте се на слой каймак, както ви 
харесва, и открийте широк спектър от 
вкусове само със завъртането на един 
бутон! Вие управлявате потока на кафето и 
налягането при приготвяне, за да регулирате 
плътността и гъстотата на каймака с едно 
лесно движение. Завъртете наляво за 
луксозен, дебел слой каймак за интензивно 
и плътно еспресо или завъртете надясно за 
гладко кафе с по-лек вкус и по-малко 
каймак.
Акценти
Aвтоматична кафемашина
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регулируема мелачка

HD9712/11



Дата на издаване  
2019-12-01

Версия: 6.8.1

EAN: 08 71010 37467 82

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Устойчивост
• Потребление на енергия при приготвяне: 

1500 W

Сервиз
• 2 години гаранция

Тегло и размери
• Размери на продукта (ШxДxВ): 280 x 370 x 

420 мм
• Тегло на продукта: 16,5 кг

Страна на произход
• Произведено в: Италия

Общи спецификации
• Тип кана: Основна кана
• Подходящо за: Цели зърна, мляно кафе
• Персонализиране според напитката: 
Количество млечна пяна с възможност за 
регулиране, Регулируем обем според чашата, 
Регулируема температура, Функция за 
запаметяване на обема на чашата, Функция за 
запаметяване на силата, Функция за 
запаметяване на температурата

• Лесно почистване и поддръжка: Автоматичен 
цикъл на декалциране, Автоматичен цикъл на 
изплакване, Опция за воден филтър Brita, 
Подвижен блок за приготвяне, Почистване с 
пара

• Лесна употреба и комфорт: Подвижен улей, 
Автоматично преминаване в режим на 
готовност, Подгревател на чашите, Дисплей, 

Подвижен воден резервоар
• Специални функции: Регулируемо 
предварително накисване, Керамична мелачка, 
Вградена кана, Предварително запарване, 
Опция за пара

Технически данни
• Капацитет на съда за зърна: 350 гр
• Капацитет на каната за мляко: 500 л
• Капацитет на съда за отпадъци: до 14 чаши
• Обем на воден резервоар: 1,6 л
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Честота: 50 Hz
• Макс. височина на чашата: 150 мм
• Напрежение: 230 V
• Бойлери за вода: 2 (незабавно подаване на пара)
• Налягане на помпата: 15 бара

Дизайн
• Цвят: Неръждаема стомана

Дизайн
• Материал на водния резервоар: Пластмаса
• Материал на бойлера: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Материал на основното тяло: Неръждаема 
стомана

Аксесоари
• Приложено: Пакет с препарат за премахване на 
накип, Мерителна лъжица, Тестова лента за 
твърдост на водата, Филтър за вода, Четка за 
почистване

•
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* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на 
кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на 
избраните видове кафе, на изплакването и почистването.
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