
 

 

Saeco Incanto
Volautomatische 
espressomachine

RI9724/01
De fantastische Incanto-serie: een klasse apart

Ervaar de droom van iedere koffieliefhebber.
Saeco Incanto-serie
Maal uw favoriete koffiebonen
• Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
• 'Bean to cup'-proces
• Pas hoeveelheid, temperatuur en sterkte aan
• Gepatenteerde instelbare crèmelaag en textuur

Gebruiksvriendelijk
• Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
• Kopjeswarmer
• Ergonomisch in dagelijks gebruik

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
• Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem



 In 5 stappen verstelbare molens

Verschillende koffiemelanges vragen om 
verschillende maalinstellingen. De 
malingskorreligheid van deze espressomachine 
kan in 5 instellingen worden ingesteld, van de 
fijnste instelling voor een volle espresso tot de 
grofste voor een lichtere koffie.

Koffie naar eigen voorkeuren

Met de volledig automatische Saeco-machine 
kunt u uw espresso aanpassen zoals u die graag 
drinkt: van een sterke, kleine espresso tot een 
milde lungo

SBS (Saeco Brewing System)

Alleen met de Saeco automatische 
espressomachine kunt u de intensiteit van uw 

espresso zelf bepalen doordat u het 
crèmelaagje en de textuur kunt reguleren 
terwijl de espresso wordt gezet. Door aan de 
knop te draaien, kiest u precies het gewenste 
crèmelaagje. Een kleine knop voor een groot 
verschil.

'Bean to cup'-proces

Dit betekent dat voor elk kopje koffie direct 
voordat de koffie wordt gezet de bonen vers 
worden gemalen.

Kopjeswarmer

Met deze functie kunt u niet alleen uw 
espressokopjes en glazen direct op de 
espressomachine bewaren, maar worden ze 
ook nog eens voorverwarmd, zodat het aroma 
nog beter tot zijn recht komt en u lang kunt 
genieten van het crèmelaagje.

Klassieke melkopschuimer

Deze Saeco-espressomachine beschikt over de 
klassieke melkopschuimer die barista's een 
"Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft 
stoom af en wordt in melk ondergedompeld 
om prachtig melkschuim te bereiden. Geef de 
barista in u de vrijheid en maak heerlijke 
melkspecialiteiten op de traditionele manier!

Ergonomie

Saeco betekent gebruiksgemak: of u nu bonen 
of water wilt bijvullen of de afvalbak of de 
lekbak wilt legen, alle onderdelen zijn direct 
toegankelijk.
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Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aromasysteem: pre-

brewing, SBS: aanpasbare crème, Kopjeswarmer

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1250 W

• Voltage: 230 volt
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Capaciteit bonenreservoir: 300 gr
• Capaciteit van koffierestenbakje: 12 porties
• Capaciteit waterreservoir: 2 L
•

Specificaties
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