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Executive
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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ychutnajte si profesionálne espresso u vás doma

okonalosť v šálke tak rýchlo, ako sa len dá
d Saeco uvádza zariadenie Incanto Executive, nadčasové umelecké dielo určené pre nič 
 ako dokonalosť. Ponúka až 8 nastavení na prípravu šálky kávy presne podľa vašej chuti 
vojitý ohrievač zaručuje profesionálny výkon a rýchlosť.

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom
• 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
• Mliečne špeciality bez čakania vďaka dvojitému varníku

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
• Množstvo špeciálnych káv stlačením tlačidla
• Prispôsobte a uložte si nastavenia intenzity, veľkosti kávy a mliečnej peny
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 8 nastavení mlynčeka
• Zdokonaľte chuť kávy úpravou času predvarenia
• Vychutnajte si vrstvu krémovej peny tak, ako ju máte najradšej, jednoduchým otočením 

ovládača

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Dokázaná hygienickosť vďaka patentovanej karafe s čistením parou
• Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle
• Umelecké dielo vo vašej kuchyni s konštrukciou z nehrdzavejúcej ocele



 Cappuccino a latte jediným dotykom

Integrovaná karafa na mlieko v záujme tvorby 
neodolateľnej krémovej konzistencie napeňuje 
mlieko dvakrát, pričom zároveň odstraňuje 
bublinky a nečistoty. Jediným stlačením tlačidla 
sa vám do šálky bez striekania vleje zamatová 
pena s príjemnou teplotou. Vďaka výkonnému 
dvojitému ohrievaču dokáže vytvoriť paru na 
penenie mlieka a hneď potom aj pripraviť 
espresso, takže na nápoje s dokonalou 
teplotou nemusíte čakať.

100 % keramické mlynčeky

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, 
kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom 
prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez 
rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta 
vyberaných chutí a aróma, čím vzniká 
prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok 
kávy.

Mliečne špeciality bez čakania

Dokonale horúce espresso a kapučíno môžete 
pripraviť za sebou a bez čakania vďaka 
výkonnému dvojitému varníku. Dva oddelené 
ohrievacie systémy sa starajú o optimálnu 
teplotu kávy a mliečnej peny pre profesionálny 
a rýchly výkon pri príprave každej šálky.

Rôzne druhy káv jediným dotykom

Uspokojenie vašich rôznych chutí na rôzne 
kávy vám zabezpečí sortiment volieb rôznych 
káv od espressa až po latte macchiato. Podľa 
toho, či ide o váš prvý ranný krok alebo terapiu 
po večeri, máte na dosah ruky akúkoľvek chuť 
kedykoľvek počas dňa.

Prispôsobte a uložte si svoj nápoj

Od zrnka až do šálky – môžete prispôsobiť 
každý krok prípravy kávy tak, aby výsledok 

presne spĺňal vaše očakávania. Môžete 
prispôsobiť a uložiť všetky možnosti: 
množstvo zomletej kávy pre intenzitu, čas 
predvarenia pre chuť, teplotu, veľkosť kávy a 
množstvo a konzistenciu mliečnej peny – každá 
šálka bude presne podľa vašej chuti.

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.

Hygienické čistenie karafy parou

Udržanie vysokej úrovne hygieny nikdy nebolo 
také jednoduché. Vďaka cyklu čistenia parou sa 
mechanizmus peniča automaticky vyčistí, 
odstránia sa z neho zvyšky mlieka bez toho, 
aby ste karafu museli vyprázdniť. Hygienický 
cyklus získal certifikát od nezávislého 
nemeckého inštitútu VDE.
Hlavné prvky
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Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1 500 W

Servis
• Dvojročná záruka

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 280 x 370 x 

420 mm
• Hmotnosť produktu: 16,5 kg

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Všeobecné špecifikácie
• Typ karafy: Jednoduchá karafa
• Vhodné pre: Celé kávové zrná, čerstvo pomletá 

káva
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľné 

množstvo mliečnej peny, Nastaviteľný objem šálky, 
Nastaviteľná teplota, Pamäťová funkcia uloženia 
objemu šálky, Pamäťová funkcia uloženia sily, 
Pamäťová funkcia uloženia teploty

• Ľahké čistenie a údržba: Cyklus automatického 
odstraňovania vodného kameňa, Automatický 
oplachovací cyklus, Voliteľný vodný filter Brita, 
Odnímateľná varná jednotka, Parné čistenie

• Ľahké použitie a pohodlie: Nastaviteľná výlevka, 
Automatický pohotovostný režim, Zohrievač 

šálok, Displej, Odnímateľná nádržka na vodu
• Špeciálne funkcie: Nastaviteľné predvarenie, 

Keramický mlynček, Integrovaná karafa, 
Predvarenie, Variant na dávkovanie pary

Technické špecifikácie
• Zásobník na kávové zrnká: 350 g
• Objem karafy na mlieko: 500 l
• Kapacita nádoby na odpad: až 14 porcií
• Kapacita nádoby na vodu: 1,6 l
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. výška šálky: 150 mm
• Napätie: 230 V
• Ohrievače vody: 2 (okamžitá dávka pary)
• Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Dizajn
• Farba: Nehrdzavejúca oceľ

Povrchová úprava
• Materiál nádoby na vodu: Plast
• Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ 

(antikorová)
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ

Príslušenstvo
• Pribalené: Balenie odstraňovača kameňa, 

Odmerka, Prúžok na testovanie tvrdosti vody, 
Vodný filter, Čistiaca kefka

•

Technické údaje
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* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.
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