
 

 

Saeco Incanto 
Executive
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 7-féle kávé főzésére képes
• Beépített tejtartály és 

tejhabosító
• Rozsdamentes acél
• 8 fokozatban állítható őrlőbetét
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ökéletes eredmény a csészében a lehető leggyorsabban
 időtálló remekműnek tekinthető Saeco Incanto Executive készüléket nem kevesebbre, mint a 
életességre tervezték. Akár 8 beállítást is használhat az Ön ízlésének tökéletesen megfelelő kávé 
észítéséhez, a kettős vízmelegítő pedig garantálja a professzionális teljesítményt és sebességet.

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve
• Pompás, forró cappuccino és latte macchiato egyetlen gombnyomással
• Hozza ki az ízekből a maximumot a 100% kerámia őrlőbetétekkel
• Tejes különlegességek azonnal a kettős vízmelegítővel

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva
• Kávékülönlegességek sokasága egyetlen gombnyomással
• Állítsa be, és mentse el az erősség, hossz és tejhab beállításait
• Finomítsa a kávé intenzitását a 8-féle őrlőbeállítás révén
• Állítsa be pontosan a kávé ízét az előfőzési idő szabályozásával
• Élvezze az ízlése szerinti krémréteget egyetlen gomb elforgatásával

A nagyfokú kényelem is az élmény része
• Bizonyítottan higiénikus szabadalmaztatott gőztisztítós tejtartály
• A teljesen kivehető központi egység pillanatok alatt tisztítható
• Remekmű a konyhájában, rozsdamentes acél kialakítás



 Cappuccino és latte egyetlen érintésre

Az ellenállhatatlan állagú hab érdekében a 
beépített tejtartály kétszer habosítja fel a tejet, 
így eltávolítja a buborékokat és az esetleges 
szennyeződéseket. Egyetlen gombnyomással, 
fröcskölés nélkül áramlik a bársonyos hab 
egyenesen a csészéjébe, kellemes 
hőmérsékleten. Az erőteljes kettős 
vízmelegítőnek köszönhetően gőzt tud 
előállítani a tejhabosításhoz, és egyből 
elkészítheti eszpresszó kávéját, és várakozás 
nélkül kész a tökéletesen forró itala.

100% kerámia őrlőbetétek

A masszív, 100% kerámia őrlőbetétek 
garantálják a hamisítatlan, kényeztető 
kávéélményt az elkövetkezendő évekre. A 
kerámia őrlők ideális őrleményt biztosítanak, 
mely lehetővé teszi a víz egyenletes átfolyását, 
így a kávészemek legtisztább aromája nyerhető 
ki. Emellett a „hagyományos” őrlőbetétekkel 
ellentétben a kerámia alapanyag 

megakadályozza a kávé túlmelegítését, mely az 
odaégett ízért felelős.

Tejspecialitások várakozás nélkül

Egymás után, várakozás nélkül elkészítheti 
tökéletesen forró eszpresszóját és 
cappuccinóját az erőteljes kettős 
vízmelegítőnek köszönhetően. A kávé és a 
tejhabosítás optimális hőmérsékletét biztosító 
két különálló fűtőrendszernek köszönhetően a 
kávéfőző minden alkalommal garantálja a 
professzionális teljesítményt és sebességet.

Kávévariációk egyetlen gombnyomással

Az eszpresszótól kezdve a latte macchiatóig 
sokféle lehetőség közül választhat, melyek 
mindegyike kielégíti az Ön kávé iránti vágyát. 
Mindegy, hogy a kora reggeli kávéról vagy egy 
délutáni ínyencségről van szó, a nap bármely 
szakának megfelelő íz csak egy karnyújtásnyira 
van Öntől.

Testre szabhatja és elmentheti a 
csészebeállításokat

A kávébabtól a csészéig, minden egyes lépést 
beállíthat a folyamat során, így minden lefőzött 
kávé pontosan megfelel majd az ízlésének. Az 
összes lehetőség beállításával és elmentésével 
– a kávéőrlemény mennyisége az erősséghez, 
az előfőzési idő az íz alakításához, a 
hőmérséklet, a kávé hosszúsága, a tejhab 
mennyisége és a tejhab állaga – pontosan 
igényeihez alakíthat minden egyes csészényi 
kávét.

Finomítsa a krémességet és sűrűséget

Élvezze a pontosan az ízlésének megfelelő 
krémréteget, és fedezze fel az ízek minden 
árnyalatát mindössze egyetlen gomb 
elforgatásával! Egyetlen könnyű mozdulattal 
irányíthatja a kávé áramlását és főzési 
nyomását, hogy változtassa a krém vastagságát 
és sűrűségét. Fordítsa balra, hogy gazdag, 
vastag krémréteget készítsen egy erős és 
testes eszpresszóhoz, vagy fordítsa jobbra egy 
sima, kisebb krémrétegű, könnyedebb ízű 
klasszikus kávéhoz.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
7-féle kávé főzésére képes Beépített tejtartály és tejhabosító, Rozsdamentes acél, 8 fokozatban állítható őr-
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Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W

Szerviz
• 2 év garancia

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 280 x 370 x 

420 mm
• Készülék tömege: 16,5 kg

Származási hely
• Gyártó ország: Olaszország

Általános jellemzők
• Tejtartály típusa: Alap tejtartály
• Kompatibilis kávéadagolás: Egész kávészemek, 
őrölt kávé

• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható 
tejhabmennyiség, Állítható csészetérfogat, 
Szabályozható hőmérséklet, Memória funkció 
csészetérfogat, Memória funkció - erősség, 
Memória funkció - hőmérséklet

• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Automatikus 
vízkőmentesítési ciklus, Automatikus öblítési 
ciklus, Opcionális Brita vízszűrő, Kivehető 
központi egység, Gőzölős tisztítás

• Egyszerű használat és kényelem: Állítható kifolyó, 
Automatikus készenléti állapot, Csészemelegítő, 

Kijelző, Levehető víztartály
• Speciális funkciók: Állítható előfőzés, Kerámiaőrlő, 

Beépített tejtartály, Előforrázás, Gőz opció

Műszaki adatok
• Kávébabtartály kapacitása: 350 g
• Tejtartály térfogat: 500 L
• Hulladéktartály kapacitása: akár 14 adag
• A víztartály űrtartalma: 1,6 L
• Vezetékhossz: 0,8 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. csészemagasság: 150 mm
• Feszültség: 230 V
• Vízforralók: 2 (azonnali gőz)
• Szivattyúnyomás: 15 bar

Formatervezés
• Szín: Rozsdamentes acél

Kidolgozás
• Víztartály anyaga: Műanyag
• Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
• A készülék anyaga: Rozsdamentes acél

Tartozékok
• Mellékelve: Vízkőmentesítő csomag, Mérő kanál, 

Vízkeménységmérő tesztcsík, Vízszűrő, 
Tisztítókefe

•

Műszaki adatok
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* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A 
csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az 
öblítési és tisztítási szokásoktól.

http://www.philips.com

