
 

 

Saeco Incanto
Automatyczny 
ekspres do kawy

RI9724/01
Wspaniała linia ekspresów Incanto — klasa sama w sobie

Spełniony sen miłośników kawy.
Linia Saeco Incanto
Możliwość mielenia ziaren ulubionej kawy
• Regulowany młynek ceramiczny
• System „od ziaren do filiżanki”
• Regulowana długość parzenia, temperatura i moc kawy
• Opatentowana, regulowana struktura piany oraz kawy espresso

Łatwa obsługa
• Pannarello dla uzyskania idealnej pianki
• Podgrzewacz do filiżanek
• Ergonomiczna obsługa na co dzień

Prosty montaż i czyszczenie
• Automatyczne czyszczenie i usuwanie kamienia
• Zdejmowany system parzenia



 Regulowany młynek ceramiczny

Każda filiżanka jest zaparzana ze świeżo 
mielonych w młynku ceramicznym całych 
ziaren kawy, dzięki czemu kawa zawsze 
zachowuje swój pełny aromat i nigdy nie jest 
przegrzana.

Dostosowywanie kawy

Dzięki w pełni automatycznym urządzeniom 
Saeco możesz przygotować zarówno małe, 
mocne espresso, jak i dużą filiżankę delikatnej 
kawy

System SBS (System parzenia Saeco)

Automatyczny ekspres do kawy Philips Saeco 
umożliwia wyjątkową regulację intensywności 
kawy espresso oraz zmianę struktury piany i 
kawy podczas nalewania. Wystarczy obrócić 
pokrętło, aby dostosować pianę dokładnie do 

własnych preferencji. Niewielkie pokrętło, 
które pozwala odczuć wielką różnicę.

System „od ziaren do filiżanki”

Oznacza to, że świeże ziarna kawy są mielone 
i bezpośrednio przetwarzane dla każdej 
filiżanki

Podgrzewacz do filiżanek

Dzięki tej funkcji możesz nie tylko 
przechowywać filiżanki i szklanki na ekspresie; 
są one także wstępnie ogrzewane, co sprawia, 
że możesz jeszcze lepiej poczuć aromat i 
cieszyć się trwałą pianką

Pannarello

Dzięki pannarello możesz ubić mleko na piankę 
dokładnie tak, jak lubisz. Zanurz pannarello w 
mleku, jednocześnie powoli mieszając mleko 

poprzez wykonywanie ruchów obrotowych. 
Ubijaj mleko na piankę tak długo, jak chcesz, 
aby spienić je mniej lub bardziej.

Ergonomia

Saeco to synonim wygody. Dowodem na to 
jest łatwe uzupełnianie ziaren kawy oraz wody, 
opróżnianie pojemnika na odpadki czy tacki 
ociekowej — wszystkie te elementy są 
bezpośrednio dostępne.

Automatyczne czyszczenie i usuwanie 
kamienia

Łatwa obsługa to także łatwa konserwacja: 
dzięki cyklom automatycznego czyszczenia i 
usuwania kamienia masz gwarancję, że każdego 
dnia będziesz odczuwać maksymalne 
zadowolenie oraz że czas eksploatacji 
automatycznego ekspresu do kawy będzie 
naprawdę długi.
Zalety
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Idealne espresso
• Technologia Espresso: System zatrzymujący 

aromat: wstępne zaparzanie, System SBS: regulacja 
pianki, Podgrzewacz do filiżanek

Dane techniczne
• Bojler: Stal szlachetna
• Częstotliwość: 50 Hz

• Moc: 1250 W
• Napięcie: 230 V
• Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 300 g
• Pojemność pojemnika na odpadki: 12 porcji
• Pojemność zbiorniczka wody: 2 l
•

Dane techniczne
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