
 

 

Saeco Intuita
Automatický 
espresovač

• Příprava 3 typů kávy
• Automatický napěňovač mléka
• Stříbrná
• Mlýnek s možností 5 nastavení

HD8750/99
Espresso a cappuccino z čerstvých zrn
Vyberte si s tímto espresovačem i aroma
Espresovač Saeco Intuita vám nabízí možnost ochutnat espresso z čerstvě namletých zrn 

jediným stisknutím tlačítka, výběr aroma, snadné použití i přizpůsobení a snadné čištění

Perfektní autentická italská káva
• Lahodná mléčná pěna s automatickým napěňovačem mléka
• Káva bez čekání díky rychlému ohřívači
• Káva, která nechutná připáleně díky 100% keramickému mlýnku

Vychutnávejte si nápoje podle svých chutí
• Uložte si délku a sílu své oblíbené kávy
• Pohrajte si s bohatostí kávy pomocí našich mlýnků s možností nastavení
• Předejděte tepelným ztrátám a použijte jakýkoli šálek díky naší nastavitelné trysce

Snadné čištění a údržba
• Vždy čistý přístroj díky automatickému čištění okruhu
• Snadné čištění díky odnímatelné spařovací jednotce
• Snadné čištění – části lze mýt v myčce



 Automatické čištění okruhu

Společnost Saeco navrhla tento espresovač 
tak, aby při spuštění nebo vypnutí přístroje 
automaticky vyčistil svůj kávový okruh vodou. 
To zajišťuje skvělou a čerstvou chuť každého 
šálku kávy.

100% keramický mlýnek

Tento espresovač je vybaven 100% 
keramickým mlýnkem. Společnost Saeco 
používá keramické mlýnky, protože melou 
rovnoměrně a nepřehřívají kávová zrna. 
Výsledkem je bezchybné espresso. Keramika 
rovněž zajišťuje výkon s dlouhou životností a 
naprosto tichý chod.

Rychlý ohřívač

Technologie rychlého ohřívače Saeco zajistí, 
aby byl váš přístroj vždy připraven. Nyní 

nebudete muset čekat mezi vařením 
jednotlivých šálků espressa, ale můžete 
připravovat jednu kávu za druhou.

Ukládá délku a sílu vaší kávy

Vždy obdržíte dokonalý šálek espressa 
připravený právě pro vás, podle vašich 
osobních preferencí: postará se o to funkce 
Memo, která umožňuje upravit délku a sílu 
kávy podle vaší chuti. Vychutnejte si vynikající 
kávový nápoj ve svém oblíbeném šálku pouhým 
stisknutím tlačítka.

Nastavitelná tryska

Nastavitelnou trysku na našich espresovačích 
lze použít s jakýmkoli šálkem, což předchází 
rozstřikování nebo ochlazování kávy během 
nalévání do šálku. Takto se espresso podává 
vždy se správnou teplotou a současně je 
zajištěna čistota přístroje.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Pro vaše pohodlí lze nádobku na odkapávání a 
napěňovač mléka či karafu na mléko přístroje 
Saeco mýt v myčce nádobí. Tím ušetříte čas a 
zajistíte hygienické čištění.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
Přednosti
Automatický espresovač
Příprava 3 typů kávy Automatický napěňovač mléka, Stříbrná, Mlýnek s možností 5 nastavení

HD8750/99



Datum vydání 2019-03-18

Verze: 6.0.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Dokonalé espresso
• Technologie espressa: Technologie Saeco Adapting 

System, Systém aromatu: předspaření

Snadné použití
• Čištění a údržba: Automatické oplachování obvodu 

kávy
• Využití: Nastavitelný dávkovač kávy, Rychlá pára, 

Odnímatelná spařovací jednotka, Možnost přípravy 
normálního / velkého espressa

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x H x V): 256 x 440 x 

340 mm
• Kapacita na kávová zrna: 300 gr
• Kapacity nádoby na odpad: 10 porcí
• Kapacita nádržky na vodu: 1,5 L
• Maximální výška šálku: 152 mm
• Hmotnost výrobku: 8 kg

Funkce
• Simultánní příprava: Ano
• Kompatibilní s filtry Brita: Volitelné

Design
• Barva: stříbrná a matně černá
• Materiály a povrchová úprava: Plastový

Technické údaje
• Délka kabelu: 80 cm
• Spotřeba: 1850 W
• Počet ohřívačů vody: 1 ohřívač
• Země původu: Navrženo v Itálii, Vyrobeno 

v Evropě
• Odnímatelná spařovací jednotka: Ano
• Podporované typy kávy: Nemletá kávová zrna
• Tlak vody v čerpadle: 15 bar (perfektní espresso)
•
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