Philips Saeco Intelia
Automatický espresovač

Intelia

Dokonalé espresso
nikdy to nebylo tak snadné

Focus

Pouze Philips Saeco Intelia nabízí perfektní požitek z espresa. Inteligentní funkce a snadné
čištění
Dokonalé espresso
• Funkce předspaření zlepšuje vůni
• Nastavitelná síla a délka kávy
Namelte svá oblíbená kávová zrna.
• Espresso a dlouhá káva stisknutím jediného tlačítka
• Keramický mlýnek pro zachování aroma

HD8751

Snadné použití
• Srozumitelné barevně odlišené uživatelské rozhraní
• Široký a jasný displej LED
Snadné čištění a údržba
• Aut. čištění a odstr. vodního kamene
• Odnímatelná jednotka pro přípravu
Vhodné pro rodinu
• Energeticky úsporné
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Přednosti
Aut. čištění a odstr. vodního kamene

Espresso a dlouhá káva

Barevně odlišené uživatelské rozhraní

Ke snadnému použití patří snadná údržba: díky
automatickým cyklům čištění a odstraňování
vodního kamene je vaše každodenní potěšení
zaručeno, stejně jako dlouhá životnost
přístroje.

Ať si chcete dát espresso nebo dlouhou kávu,
vaše oblíbené nápoje jsou k dispozici jediným
stiskem tlačítka

Vychutnejte si přímou a jasnou interakci
prostřednictvím srozumitelných ikon na
displeji. Ikony jsou maximálně pohodlné, jsou
totiž barevně rozlišené stejně jako semafory:
červená vyžaduje akci, žlutá znamená, že
přístroj je „zaneprázdněn“ (například
ohříváním). Zelená označuje připravenost
k použití.

Systém pro přípravu předem

Keramické mlýnky

Široký a jasný displej LED

Tyto technicky dokonalé mlýnky porážejí
konkurenční ocelové mlýnky na mnoha
úrovních: vždy vynikající italská chuť díky trvale
přesnému pomletí bez přehřívání, vynikající
trvanlivost, super tichý provoz.

Předspaření pro ještě větší potěšení. Díky
technologii předspaření Saeco jsou kávová zrna
před skutečným procesem přípravy navhlčena
– tím se zajišťuje ještě lepší rozvinutí aromatu.
Odnímatelná jednotka pro přípravu

Energeticky úsporné

Tato funkce udržuje minimální spotřebu
energie. V pohotovostním režimu je spotřeba
automaticky po 1 hodině nižší než 1 Watt za
hodinu. Úspora zdrojů a peněz.

Spařovací jednotka je srdcem každého
automatického espresovače a je nutné ji stále
udržovat v čistotě. U značky Saeco to už
pohodlnější být nemůže: vyjmout, opláchnout a
vložit zpět – to je celé.

Nechte přístroj, aby vám poskytnul zážitek
z espressa a vychutnávejte si snadnou a
bezproblémovou manipulaci s přístrojem.
Nabídka nastavení a údržby vám umožní
nastavit teplotu kávy, cyklus odstraňování
vodního kamene, tvrdost vody, instalaci filtru
na vodu, dobu pohotovostního režimu a
kontrast displeje.
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Specifikace
Funkce
•
•
•
•

Kompatibilní s filtry Brita: Volitelné
Horká voda / Parní tryska: Ano
Hubice pannarello: Plastový
Simultánní příprava: Ano

Tvar

• Barva: Černá
• Materiály a povrchová úprava: Plastový

Technické údaje

• Materiál bojleru: Nerez

Technické údaje

• Spotřeba: 1900 W
• Tlak čerpadla: 15 bar

256 x 340 x 440 mm
• Hmotnost: 8 kg
• Kapacita na kávová zrna: 300 gr
• Kapacita odpadní nádobky: 10 porcí

Nádržka na vodu

• Kapacita nádržky na vodu: 1,5 l

Snadné použití

• Čištění a údržba: Automatické oplachování obvodu
kávy, Cyklus odstraňování vodního kamene
• Využití: Nastavitelný dávkovač kávy, Plocha držáku
šálků, Rychlá pára, Odnímatelná jednotka pro
přípravu, Možnost přípravy normálního / velkého
espressa

Úspora energie

Logistické údaje

• Počet kusů na paletě: 20
• Velikost palety: 80 x 196,4 x 120 cm
• Hmotnost palety (EU): 190 kg

Hmotnost a rozměry

• Úspora energie: Automatický pohotovostní režim

Dokonalé espresso

• Technologie espressa: Technologie Saeco Adapting
System, Systém aromatu: předpříprava
•

• Rozměry výrobku (D x H x V):
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