Saeco Incanto
Volautomatische
espressomachine

Elegant design. Indrukwekkende koffiekwaliteit.
• Automatische melkopschuimer

• Roestvrij staal

Geavanceerde technologie voor maximale smaak
De Saeco Incanto zet een nieuwe standaard in zijn klasse. In de stijlvolle, roestvrijstalen
behuizing zorgt hoogwaardige Italiaanse technologie telkens weer voor heerlijke vers
gezette koffie. Al uw koffiedromen worden eindelijk vervuld.
Geavanceerde technologie voor perfecte koffie
• Luchtig schuim met één druk op de knop met de automatische melkopschuimer
• Geniet van maximale smaak met de 100% keramische molens
• Geniet in een mum van tijd van hete koffie met de snel opwarmende boiler
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Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak
• Een groot aantal koffiespecialiteiten met één druk op de knop
• De instelling voor sterkte onthoudt hoe sterk u uw koffie wilt
• Varieer de koffiesmaak met onze verstelbare molens
• Cafeïnevrij met gelijke smaak met de poederoptie
Hoog comfort maakt deel uit van de beleving
• 5000 kopjes koffie* zonder ontkalken, dankzij AquaClean-filter
• Iconische roestvrijstalen voorkant, gevormd voor precisie
• De volledig afneembare zetgroep kan in een mum van tijd worden gereinigd
• Geen gedoe, dankzij de automatische reinigingscyclus
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Automatische melkopschuimer Roestvrij staal

Kenmerken
100% keramische molens

Automatische melkopschuimer

Pas uw koffie naar uw smaak aan

De robuuste 100% keramische molens
garanderen jarenlang een moment van puur
koffiegenot. Het keramische materiaal creëert
de ideale korrel, waardoor het water continu
blijft stromen en de pure essentie aan de
bonen onttrekt. En, anders dan bij 'reguliere'
molens, voorkomt het keramische materiaal
dat de koffie oververhit raakt en een
verbrande smaak heeft.

Dankzij de automatische melkopschuimer
wordt uw koffie hemels bekroond met één
druk op de knop. Binnen enkele seconden
wordt de koffie bedekt met een zijdezachte
melklaag van de fijnste samenstelling - de
ultieme verleiding voor alle
cappuccinoliefhebbers.

Kies uw ideale sterkte uit 5 verschillende
instellingen, selecteer de lengte en de
temperatuur. U kunt de gewenste hoeveelheid
koffie opslaan met de geheugenfunctie voor
elke drank. Elke kop wordt daarna precies
afgestemd op uw smaak. Het apparaat
onthoudt precies hoe u het lekker vindt, in
tegenstelling tot de lokale barista.

Koffiespecialiteiten met één druk op de
knop

AquaClean-filter

Snel opwarmende boiler

Wanneer tijd belangrijk is, kunt u perfecte
espresso en cappuccino zetten zonder lang te
hoeven wachten dankzij de snel opwarmende
boiler. Het geheim zit hem in het lichte
aluminium en roestvrij staal, die snel hoge
temperaturen kunnen bereiken.

Van espresso tot latte macchiato, er is een
groot aantal opties om aan al uw koffiewensen
te voldoen. Of het nu gaat om de eerste kop 's
ochtends of een digestief, er is een smaak voor
elk moment van de dag binnen handbereik.

Saeco's nieuwe en gepatenteerde innovatie,
het AquaClean-waterfilter, zorgt ervoor dat u
optimaal van uw volautomatische
koffiemachine geniet. Door het filter elke 3
maanden te vervangen, krijgt u het hygiënische
voordeel van helder water zonder
onzuiverheden, zonder gedoe met het
ontkalken van uw machine, voor maximaal
5000 kopjes of 2 jaar*. Een bijkomend
voordeel is dat de ontkalkingswaarschuwing
automatisch wordt uitgeschakeld wanneer
AquaClean is geïnstalleerd in uw favoriete
Saeco-koffiemachine.

HD8914/01

Volautomatische espressomachine

Automatische melkopschuimer Roestvrij staal

Specificaties
Gebruiksvriendelijk

• Reiniging en onderhoud: AquaClean-filter,
Automatische spoelcycli
• Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor
gemalen koffie, Afneembare zetgroep

Energiezuinig

• Energiezuinig: Programmeerbare stand-by

Gewicht en afmetingen

• Productafmetingen (l x b x h): 215 x 429 x
330 millimeter
• Koffiebooncapaciteit: 250 gr
• Capaciteit van koffierestenbakje: 15 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1,8 l
• Maximale kophoogte: 152 millimeter
• Gewicht van het product: 7,2 kg

Kenmerken

• Cappuccinatore
• Verwijderbaar waterreservoir
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• Heetwaterfunctie voor thee
• Compatibel met AquaClean-filter

Ontwerp

• Kleur: Roestvrij staal/zwart
• Materialen en afwerking: Roestvrijstalen voorkant

Service

• 2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties
•
•
•
•
•
•
•

Snoerlengte: 80 cm
Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
Frequentie: 50 Hz
Vermogen: 1850 W
Voltage: 230 volt
Aantal waterboilers: 1 boiler
Land van herkomst: Ontworpen in Italië, Gemaakt
in Europa
• Waterdruk in pomp: 15 bar
•
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* Gebaseerd op koppen van 0,1 l en 8 vervangende filters zoals
aangegeven door de machine. Het ontkalkingsalarm wordt
automatisch gedeactiveerd bij 8 filters. Na 8 filters wordt het
ontkalkingsproces weer geactiveerd.

