
 

 

„Saeco“ Incanto
Automatinis espreso 
aparatas

RI9724/01
Puiki „Incanto“ linija: atskira klasė
Išbandykite kiekvieno kavos mėgėjo svajonę.
„Saeco Incanto“ linija
Malkite savo mėgstamiausias kavos pupeles
• Reguliuojami keraminiai malūnėliai
• Sistema „Nuo pupelės iki puodelio“
• Reguliuojamas kavos virimo laikas, temperatūra ir stiprumas
• SBS: patentuota reguliuojama espreso putos ir pagrindo struktūra

Paprasta naudoti
• Garų vamzdelis „Pannarello“ padarys tokių putų, kokių panorėsite
• Puodelių šildytuvas
• Ergonomiškos kasdienės operacijos

Lengva valyti ir prižiūrėti
• Automatinis valymas ir nuosėdų šalinimas
• Išimamas virimo elementas



 Reguliuojami keraminiai malūnėliai

Nesmulkintos pupelės kiekvienam puodeliui 
šviežiai sumalamos keraminiais malūnėliais, 
išsaugant visą jų aromatą ir niekad 
neperkaitinant kavos.

Kava kiekvieno skoniui

Sutomatiniais „Saeco“ kavos virimo aparatais 
paruošite tokios espreso kavos, kokią 
mėgstate: itin stiprios espreso arba vidutinio 
stiprumo kavos.

SBS („Saeco Brewing System“ – angl. 
„Saeco“ virimo sistema)

„Philips Saeco“ galite išskirtinai reguliuoti savo 
espreso stiprumą keisdami putos ir pagrindo 
struktūrą, kai pilate kavą. Tiesiog pasukdami 

rankenėlę galite paruošti kavą pagal savo skonį. 
Maža rankenėlė daug pakeičia.

Sistema „Nuo pupelės iki puodelio“

Tai reiškia, kad kavos pupelės malamos šviežiai 
ir tiesiogiai apdorojamos kiekvienam gėrimui 
atskirai.

Puodelių šildytuvas

Su šia funkcija ne tik galite saugoti puodelius ir 
stiklines tiesiog ant aparato, bet ir iš anksto 
juos pašildyti, kad dar geriau atsiskleistų 
aromatas ir ilgai išsilaikytų puta

„Pannarello“

Su „Pannarello“ galėsite suplakti pieną taip, kaip 
norite. Tiesiog įmerkite vamzdelį į pieną, ir lėtai 

maišykite sukamais judesiais. Plakite pieną tiek, 
kiek norite, kad gautumėte minkštesnę ar 
standesnę pieno putą.

Ergonomiškas

„Philips-Saeco“ – patogumo sinonimas: pripilti 
naujų pupelių ar vandens, ištuštinti kavos 
atliekų dėžutę ar nuvarvėjimo padėklą bus 
lengva, nes visi skyreliai pasiekiami tiesiogiai.

Automatinis valymas ir nuosėdų 
šalinimas

Paprasta naudoti ir prižiūrėti: dėl automatinių 
valymo ir nuosėdų šalinimo programų jums 
visada garantuojamas tobulas kavos gėrimo 
malonumas ir jūsų automatinio espreso kavos 
aparato ilgaamžiškumas.
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Tobula espreso
• Espreso technologija: Aromato sistema: išankstinis 

užvirimas, SBS: putos pritaikymas, Puodelių 
šildytuvas

Techniniai duomenys
• Virintuvas: Nerūdijantis plienas
• Dažnis: 50 Hz

• Maitinimas: 1250 W
• Įtampa: 230 V
• Siurblio slėgis: 15 barų

Svoris ir matmenys
• Kavos pupelių talpa: 300 gr
• Atliekų dėžutės talpa: 12 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 2 l
•
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