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spresso ja kohv ühe nupuvajutusega
raamilised kohviveskid tagavad parema maitse

nult Saeco Intelia automaatne espressomasin pakub teile täiuslikku espressokogemust: 
tne kasutada, lihtne kohandada, lihtne puhastada. Valmistage cappuccinot, latte 
cchiatot, espresso või kuuma vett: kõik on võimalik.

Autentne ja perfektne itaalia kohv
• Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale
• Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile
• Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Selline jook, nagu just teile maitseb
• Salvestage oma meelepärane kohvikogus ja -kangus
• Mängige kohvi rikkaliku maitsega tänu meie seadistatavatele kohviveskitele
• Vältige soojuskadu ja muutke meie reguleeritav tila iga tassi jaoks sobivaks.

Lihtne puhastada ja hooldada
• Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas
• Eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne
• Masinpestavate osade tõttu on puhastamine lihtne



 100%-liselt keraamilised kohviveskid

Sellel espressomasinal on 100%-liselt 
keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab 
keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad 
täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei 
kuumuta kohviuba üle. Keraamilised 
kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja 
ülivaikse töörežiimi.

Lühikese kuumenemisajaega boiler

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri 
tehnoloogia tagab, et teie masin on alati 
töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso 
valmistamise järel ootama, vaid võite 
valmistada mitu tassitäit järjest.

Klassikaline piimavahustaja

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline 
piimavahustaja, mida baristad kutsuvad 

pannarello'ks. Imelise piimavahu 
valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb kasta 
piima sisse. Vabastage oma sisemine barista ja 
valmistage hõrke piimajooke traditsioonilisel 
viisil!

Salvestab kohvikoguse ja -kanguse

Tänu vastavalt teie maitsele reguleeritava 
kohvikoguse ja-kanguse mälufunktsioonile 
saate alati täiusliku tassi espressot, mis on teie 
isiklike eelistuste järgi valmistatud. Nautige 
suurepärast kohvijooki oma lemmiktassis vaid 
ühe nupuvajutusega.

Reguleeritav tila

Meie espressomasinate reguleeritav tila sobib 
igale tassile ja hoiab seega ära kohvi pritsimise 
ja mahajahtumise tassi valamisel. Tänu sellele 
serveeritakse teie espressot alati õigel 
temperatuuril ning masin püsib puhas.

Masinpestavad osad

Mugavuse tagamiseks võite panna Saeco 
tilgakoguja ja piimavahustaja või -nõu 
nõudepesumasinasse. See säästab aega ja tagab 
hügieenilise puhastuse.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
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Tehnilised andmed
• Katla materjal: Roostevaba teras
• Veeboilerite arv: 1 boiler
• Veesurve pumbas: 15 baari (täiuslik espresso)
• Sobivad kohvitüübid: Jahvatatud kohv, Terved 

kohvioad
• Päritoluriik: Disainitud Itaalias, Valmistatud 

Euroopas
• Eemaldatav kohvivalmistusliides
• Võimsus: 1900 W
• Juhtme pikkus: 80 cm

Säästvus
• Automaatse ooterežiimi võimalus

Täiusliku espresso
• Espressotehnoloogia: Saeco kohaldatav süsteem, 

Aroomisüsteem – enne kohvi valmistamist

Hooldus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Lihtne kasutada
• Puhastamine ja korrashoid: Automaatne kohvi 

ringlussüsteemi loputamine, Katlakivi 
eemaldussüsteem

• Kasutatav: Reguleeritav kohviväljastusseade, Tassi 
hoidmise alus, Kiire aurutamine, Eemaldatav 
kohvivalmistusliides, Tavaline / pikk espresso

Kaal ja mõõtmed
• Veepaagi mahtuvus: 1,5 l
• Suurim tassi kõrgus: 130 mm
• Toote kaal: 8,9 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 256 x 340 x 440 mm
• Kohvioasalve maht: 300 g
• Jäätmenõu maht: 10 valmistuskorda

Omadused
• Kuuma vee/auru otsak
• Pannarello: Plast
• Samaaegne kohvivalmistus
• Sobib Brita filtriga kasutamiseks: Valikuline

Disain
• Värvus: Must
• Materjalid ja viimistlus: Plast
•
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