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• Příprava 7 typů kávy
• Integrovaná karafa a napěňovač 

mléka
• Nerezová ocel
• Mlýnek s možností 8 nastavení
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V
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ne
své
ychutnejte si profesionální espresso doma

okonalost v šálku zázračnou rychlostí
del Saeco Incanto Executive je nadčasové mistrovské dílo navržené pro nic menšího, 

ž je dokonalost. Vybírejte až z 8 nastavení a připravte si dokonalou kávu přesně podle 
 chuti. Dvojitý ohřívač vody zajistí profesionální výkon a rychlost.

Pokročilá technologie vytvořená pro dokonalost kávy
• Lahodné horké cappuccino a latte macchiato jediným dotykem
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Mléčné speciality bez čekání díky dvojitému ohřívači vody

Široká škála káv podle vaší chuti
• Celá řada kávových specialit pouhým stisknutím tlačítka
• Nastavte si a uložte sílu, množství a pěnu podle svých představ
• Vylaďte bohatost kávy díky 8 různým nastavením mlýnku
• Vylepšete chuť kávy úpravou doby předspaření
• Užijte si pěnu tak, jak ji máte rádi, otočením knoflíku

Vysoká míra pohodlí je součástí zážitku
• Zaručená hygiena s patentovanou karafou s parním čištěním
• Plně vyjímatelnou spařovací jednotku lze rychle omýt
• Mistrovské dílo pro vaši kuchyni z nerezové oceli



 Cappuccino a latte jediným dotykem

Aby byla konzistence krémové pěny 
neodolatelná, zabudovaná karafa na mléko 
napění mléko dvakrát, čímž odstraní bublinky a 
nečistoty. Jediným stisknutím tlačítka naplníte 
bez stříkání přímo do šálku hedvábnou pěnu 
příjemné teploty. Díky výkonnému dvojitému 
ohřívači dokáže napěnit mléko a 
bezprostředně potom připravit espresso, 
abyste měli krásně horké nápoje bez čekání.

100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou vyrobeny z nejmodernější, 
vysoce kvalitní keramiky, díky čemuž jsou 
mimořádně pevné a přesné. Čerstvá kávová 
zrna jsou jemně namleta bez rizika přehřátí – 
tím je dosaženo extrahování těch nejlepších 
chutí a aroma a vy si tak můžete vychutnat 
skvělou chuť kávy z nejméně 20 000 šálků.

Mléčné speciality bez čekání

Díky výkonnému dvojitému ohřívači můžete 
perfektně připravit horké espresso a 
cappuccino hned po sobě. Dva samostatné 
systémy ohřevu se postarají o optimální 
teplotu kávy i napěněného mléka. To zajistí 
profesionální výkon a rychlost v každé situaci.

Celá řada různých káv jediným dotekem

Bohatá nabídka možností od espressa po latte 
macchiato čeká, aby uspokojila vaši touhu po 
kávě. Ať je to pro vás ranní nutnost nebo 
lahůdka po večeři, na dosah ruky máte variantu 
pro každou denní dobu.

Namíchání a uložení šálku podle vlastní 
chuti

Při nastavování můžete upravit každý krok a 
mít každý nápoj přesně podle svých představ. 

Tím, že si nastavíte a do paměti přístroje 
uložíte všechny možnosti – množství 
namletých kávových zrnek pro sílu kávy, 
předspaření pro dodání chuti, teplotu, délku 
přípravy, množství a konzistenci pěny – můžete 
každý šálek upravit přesně podle svých potřeb.

Vyladění kvality pěny a základu

Užijte si pěnu přesně tak, jak vám chutná, a 
objevte široké spektrum chutí. K tomu vám 
stačí jen otočit knoflíkem! Můžete ovládat 
průtok kávy a tlak při vaření a měnit tak základ 
i sílu pěny jediným jednoduchým pohybem. 
Otočením doleva dosáhnete luxusní silné 
vrstvy pěny pro intenzivní a plné espresso, 
otočením doprava hladké lehčí chuti kávy 
s menší vrstvou pěny.

Hygienická karafa s parním čištěním

Udržování vysoké hygieny nebylo nikdy tak 
snadné. Díky cyklu parního čištění se 
mechanismus napěňování vyčistí automaticky. 
Tím se odstraní zbytky mléka, aniž by bylo 
potřeba karafu vyprazdňovat. Hygienický 
výkon má certifikaci od nezávislého 
německého zkušebního institutu VDE.
Přednosti
Automatický kávovar
Příprava 7 typů kávy Integrovaná karafa a napěňovač mléka, Nerezová ocel, Mlýnek s možností 8 nastavení

HD9712/11



Datum vydání 2019-03-19

Verze: 6.8.1

EAN: 08 71010 37467 82

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 

1 500 W

Servis
• 2letá záruka: Ano

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 280 x 370 x 420 mm
• Hmotnost výrobku: 16,5 kg

Země původu
• Vyrobeno v: Itálie

Obecné specifikace
• Typ karafy: Základní karafa
• Vhodné pro: Celá kávová zrna, mletá káva
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelné 

množství pěny, Nastavitelná velikost šálku, 
Nastavitelná teplota, Funkce Memo velikosti šálku, 
Paměťová funkce – síla, Paměťová funkce – teplota

• Snadné čištění a údržba: Automatický cyklus 
odstranění vodního kamene, Automatický cyklus 
oplachování, Volitelný vodní filtr Brita, Vyjímatelná 
spařovací jednotka, Čištění párou

• Snadné použití a pohodlí: Nastavitelná tryska, 
Automatický pohotovostní režim, Ohřívač šálků, 

Displej, Vyjímatelná nádržka na vodu
• Speciální funkce: Nastavitelné předspaření, 

Keramický mlýnek, Integrovaná karafa, 
Předspaření, Funkce páry

Technické údaje
• Kapacita nádoby na kávová zrna: 350 g
• Kapacita karafy na mléko: 500 L
• Kapacita nádoby na odpad: až 14 porcí
• Objem nádržky na vodu: 1,6 L
• Délka kabelu: 0,8 m
• Frekvence: 50 Hz
• Max. výška šálku: 150 mm
• Napětí: 230 V
• Bojlery: 2 (okamžitá pára)
• Tlak čerpadla: 15 barů

Design
• Barva: Nerezová ocel

Povrchová úprava
• Materiál nádržky na vodu: Plastová
• Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)
• Materiál hlavního těla: Nerezová ocel

Příslušenství
• Včetně: Odvápňovací balíček, Odměrka, Testovací 

proužek tvrdosti vody, Vodní filtr, Čisticí kartáček
•
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* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.

http://www.philips.com

