
 

 

Saeco Incanto
Aвтоматична 
кафемашина

• Вградена кана и приставка за 
разпенване

• Сребриста пантера
• Допълнителен капацитет
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усно лате макиато с докосването на един бутон
eco Incanto създава нов стандарт за класа си. Висококачествената италианска 
хнология, проектирана за приготвяне на божествено кафе, осигурява 
рвокласно представяне и големи количества в много компактен размер

Усъвършенствана технология, създадена за идеалното кафе
• Извличане на максимален вкус със 100% керамични мелачки
• Наслаждавайте се на горещо кафе изключително бързо с нагревателя с бързо загряване
• Вкусно горещо капучино и лате макиато с едно докосване
• Регулирайте силата на кафето с 5 настройки на мелачката

Високият комфорт е част от преживяването
• С филтъра AquaClean приготвяте до 5000 чаши кафе* без нуждата от премахване на 
накип

• Проектирана за ефективност
• Голям капацитет в изключително компактен размер
• Цикълът на автоматично почистване ви спестява грижи
• Изцяло подвижният блок за приготвяне може да се почиства изключително бързо

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус
• Множество кафе специалитети с едно докосване на бутон
• Функцията за избор на силата запаметява точно колко силно го харесвате



 100% керамични мелачки

Мощните 100% керамични мелачки 
гарантират моменти на чиста наслада от 
кафето години наред. Керамичният 
материал смила идеално, което позволява на 
водата да тече постоянно, извличайки най-
чистата същност на зърната. И за разлика от 
други "обикновени" мелачки, керамичният 
материал предотвратява прегряването и 
прегорения вкус на кафето.

Кафе специалитети с едно докосване

От еспресо до лате макиато, имате 
разнообразие от възможности, които чакат 
да задоволят желанията ви за кафе. Дали 
това е първото, което търсите сутринта, или 
лакомство след вечеря, има вкус за всеки 
момент от деня на една ръка разстояние.

Филтър AquaClean

Новата и патентована иновация на Saeco, 
воден филтър AquaClean, гарантира, че се 
възползвате по възможно най-добрия начин 
от вашата автоматична кафемашина. Със 
смяната на филтъра на всеки 3 месеца ще 
имате преимуществото на чиста, 
хигиенично пречистена до съвършенство 
вода без грижите за премахване на накипа 
от вашата кафемашина при приготвянето на 
до 5000 чаши кафе или до 2 години* 
употреба. Като добавена полза индикаторът 
за премахване на накип се деактивира 
автоматично веднага щом AquaClean се 
постави във вашата любима кафе машина 
Saeco.

Голям капацитет

Saeco Incanto Extra е интелигентно 
проектирана да се побира в дори най-
тясното пространство благодарение на 
изключително компактна конструкция, 
включваща голямо пространство отвътре за 
контейнер за отпадъци (15 порции). Освен 
това кафемашината се снабдява с 
допълнителен капацитет за вода (2,5 л) и 

кафени зърна (500 г), така че комфортът е 
ненадминат, а удоволствието трае по-дълго.

Проектирана за ефективност

Saeco Incanto находчиво комбинира 
ефективност с внимание, за да отговаря на 
най-високите стандарти за дома ви – 
поддържайки ниска консумация на вода и 
енергия. А с програмируемия режим на 
готовност просто казвате на Saeco Incanto 
кога няма да е необходима и тя се изключва 
автоматично. Лесно е.

Нагревател с бързо загряване

Когато времето е ценно, можете да 
приготвите идеалното еспресо и капучино, 
без да чакате, благодарение на нагревателя 
с бързо загряване. Тайната е в корпуса му от 
алуминий и неръждаема стомана, който 
бързо достига високи температури.

Капучино и лате с едно докосване
За неустоима, гъста консистенция на пяната 
вградената кана разпенва млякото два пъти, 
като премахва мехурите и замърсяванията. 
С едно натискане на бутон получавате в 
чашката си поток от кадифена пяна без 
пръски с приятна температура. Идеалното 
допълнение към кафе с богато наситен вкус.
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Аксесоари
• Приложено: Филтър AquaClean

Страна на произход
• Произведено в: Европа

Устойчивост
• Потребление на енергия при приготвяне: 

1850 W

Общи спецификации
• Разнообразие с едно докосване: 7
• Настройки за сила на кафето: 5
• Настройки за температурата: 3
• Настройки на мелачката: 5
• Тип дисплей: LCD
• Персонализиране според напитката: 
Регулируема сила на кафето, Регулируема 
температура, Регулируем обем според чашата

• Тип кана: Основна кана
• Напитки с кафе: Еспресо, капучино, гореща 
вода, кафе

• Съвместимо сервиране на кафе: Цели зърна 
кафе

• Брой чаши едновременно: 2
• Лесно почистване и поддръжка: Автоматичен 
цикъл на декалциране, Автоматично 
почистване на каната, Съвместим с филтър 
AquaClean, Автоматичен цикъл на изплакване, 
Подвижен блок за приготвяне

• Специални функции: Керамична мелачка, 
Опция за гореща вода, Вградена кана

• Лесна употреба и комфорт: Подвижна тавичка 
за отцеждане, Автоматично изключване, 
Регулируем улей за изливане, Подвижен воден 

резервоар, Автоматично преминаване в режим 
на готовност

Дизайн
• Материал на тавичката за отцеждане: 
Неръждаема стомана

• Материал на водния резервоар: Пластмаса
• Материал на бойлера: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Материал на основното тяло: Пластмаса

Дизайн
• Цвят: Черно и металик

Сервиз
• 2 години гаранция

Технически данни
• Време за приготвяне на една чашка: 45 

(еспресо) до 100 (дълго кафе) сек
• Обем на воден резервоар: 2,5 л
• Макс. височина на чашата: 152 мм
• Капацитет на съда за зърна: 500 гр
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Бойлери за вода: 1
• Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши
• Честота: 50 Hz
• Напрежение: 230 V
• Налягане на помпата: 15 бара

Тегло и размери
• Размери на продукта (ШxДxВ): 215 x 330 x 

429 мм
• Тегло на изделието: 7,2 кг
•

Спецификации
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* Въз основа на чашки от 0,1 л и 8 смени на филтър съгласно 
индикациите на кафемашината. Алармата за декалциране се 
деактивира автоматично за 8 филтъра. След 8 филтъра 
кафемашината ще активира процеса по декалциране отново.

http://www.philips.com

