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Espresso ja cappuccino ühe nupuvajutusega

Saeco uusima Latte Perfetto tehnoloogia abil

Ainult Saeco Intelia automaatne espressomasin pakub teile täiuslikku

espressokogemust: lihtne kasutada, lihtne kohandada, lihtne puhastada.

Valmistage täiuslikku cappuccinot või espressot vaid nupuvajutusega.

Täiustatud tehnoloogia, mis on mõeldud ideaalse kohvi loomiseks

Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega

Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tõeline mugavus on osa elamusest

Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega

Valik kohvijooke teie maitse järgi

Kanguse valimise funktsiooniga saate salvestada oma kohvi kanguse eelistused
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Esiletõstetud tooted

5-astmeliselt seadistatavad kohviveskid

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei

pea te selles masinas kunagi pettuma.

Erinevad kohvisordid vajavad täieliku maitse

avamiseks erineval tasemel jahvatamist. Niisiis

võimaldab see masin viieastmelist jahvatuse

reguleerimist - täiusliku espresso peeneimast

segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

100%-liselt keraamilised kohviveskid

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid

tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud

kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab

ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb

selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi,

tuues kohviubadest välja parima. Ja veel,

erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest,

ei lase keraamiline materjal kohvil üle

kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need

märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama

esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi.

Ja inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka

täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne -

lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne

hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides

sama kerge vaevaga tagasi.

Mälufunktsioon

Kui olete 5 seadistuse seast ideaalse kanguse

välja valinud, saate selle koos soovitud koguse

ja temperatuuriga mälufunktsiooni abil

salvestada. Järgmistel kordadel on iga tassitäis

kohandatud just teie maitsele vastavaks. Te ei

pea seda enam kunagi üle kordama, mitte

nagu kohaliku barista puhul.

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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Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Pumba rõhk: 15 baari

Piimanõu mahutavus: 500 ml

Kohvioasalve maht: 300 g

Jäätmenõu maht: 10 valmistuskorda

Tassi maksimaalne kõrgus: 130 mm

Veekatlad: 1

Pinge: 230 V

Sagedus: 50 Hz

Juhtme pikkus: 0,8 m

Veenõu maht: 1,5 l

Säästvus

Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1900 W

Üldine spetsifikatsioon

Tasse korraga: 2

Kohvi sisestusviis: Terved kohvioad, jahvatatud

kohvipuru

Piimanõu tüüp: Tavaline piimanõu

Boileri tüüp: Lühikese kuumenemisajaga

boiler

Erifunktsioonid: Keraamiline kohviveski,

Sisseehitatud nõu, Eelkeetmine, Kuuma vee

valikuvõimalus

Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav

kohvi kangus, Reguleeritav temperatuur,

Reguleeritav tassi suurus

Lihtne ja mugav kasutada: Reguleeritav tila,

Automaatne ooterežiim

Lihtne puhastamine ja hooldus: Automaatne

katlakivieemalduse tsükkel, Eemaldatav

kohvivalmistusliides, Valikuline Brita veefilter,

Automaatne loputustsükkel

Kohvijoogid: Espresso, Cappuccino, kuum vesi,

Cafè Créme, vahustatud piim, Espresso

Macchiato, Latte Macchiato

Viimistlus

Katla materjal: Roostevaba teras

Tilgakoguja materjal: Roostevaba teras

Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras ja

plast

Veepaagi materjal: Plast

Päritoluriik

Valmistatud: Euroopa

Hooldus

2-aastane garantii

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 8,9 kg

Toote mõõtmed (L x S x K): 256 x 340 x

444 mm

Disain

Värvus: Must
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