
 

 

Saeco Incanto
Automatisch 
espressoapparaat
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De fantastische Incanto-serie: een klasse apart
Ervaar de droom van iedere koffieliefhebber.
Saeco Incanto-serie

Maal uw favoriete koffiebonen
• Instelbare keramische molens
• 'Bean to cup'-proces
• Pas hoeveelheid, temperatuur en sterkte aan
• Gepatenteerde instelbare crèmelaag en textuur

Eenvoudig te gebruiken
• Pannarello voor het opschuimen van melk zoals u dat wilt
• Kopjeswarmer
• Ergonomisch in dagelijks gebruik

Eenvoudig schoon te maken en te onderhouden
• Automatische reiniging en ontkalking
• Verwijderbaar zetsysteem



 Instelbare keramische molens

Voor elke kop koffie worden de hele bonen 
vers gemalen met keramische molens, 
waardoor de bonen hun volle aroma behouden 
en de koffie nooit te heet is.

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 het Philips Saeco automatische 
espressoapparaat 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 kopjes 
en glazen direct op het apparaat 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.

Pannarello

Met de pannarello kunt u uw melk opschuimen 
zoals u dat lekker vindt. U hoeft enkel de 

pannarello in de melk te dompelen terwijl u 
langzaam roert. Ga net zo lang door tot u de 
melk schuimig genoeg vindt.

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.

Automatische reiniging en ontkalking

Eenvoudig te gebruiken betekent ook 
eenvoudig onderhoud: dankzij het 
automatische reinigings- en 
ontkalkingsprogramma bent u er zeker van dat 
u nog heel lang van uw automatische 
espressoapparaat zult kunnen genieten.
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