
 

 

Saeco Xsmall
Fuldautomatisk 
espressomaskine

• Brygger 1 kaffevariant
• Sort
• 5-trins, justerbar møllekværn

HD8643/01
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ldautomatisk espressomaskine med et enkelt tryk
nset hvilken kaffeblanding du nu vil smage, bruger Xsmall helt friskmalede bønner med 
tryk på en knap. Det hele kan styres fra forsiden, hvilket vil sige, at du også kan placere 
tte lille mesterværk i snævre områder.

Avanceret teknologi for en perfekt kaffeoplevelse
• 20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne
• Finindstil kaffens fyldighed med 5 kværnindstillinger
• Nyd en varm kop kaffe på ingen tid med den hurtige vandkoger

Indstil drikkene efter din smag
• Gem din foretrukne kaffemængde

Nem rengøring og vedligeholdelse
• Maskinen er altid ren takket være automatisk rengøring
• Nem rengøring takket være en drypbakke, der tåler opvaskemaskine
• Den fuldt aftagelige bryggeenhed kan rengøres på ingen tid



 100 % keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk 
keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. 
De friske bønner males nænsomt, uden risiko 
for overophedning. Den bedste smag og aroma 
udvindes og giver mindst 20.000 kopper 
overlegen kaffesmag.

5-trins justerbare kværne

Denne maskine undlader aldrig at opfylde 
kravene til formalingens finhedsgrad. 
Forskellige kaffevarianter kræver forskellige 
granuleringsniveauer, for at den fulde smag kan 
folde sig ud. Derfor har denne maskines 
formalingsgranulering fem justerbare 
indstillinger – fra den fineste formaling for en 
fyldig espresso til den groveste for en lettere 
kaffe.

Automatisk rengøring

Saeco har designet denne espressomaskine, så 
den automatisk rengøres med vand, når den 
tændes eller slukkes. Det giver en 
fremragende, frisk smag i hver eneste kop 
kaffe.

Gemmer din kaffemængde

Du får altid en perfekt kop espresso, som er 
brygget efter netop din smag takket være vores 
hukommelsesfunktion, du kan bruge til at 
justere mængden af kaffe efter din smag. Nyd 
en fremragende kop kaffe efter et enkelt tryk 
på en knap.

Drypbakke tåler opvaskemaskine

For at gøre det nemt for dig kan du vaske 
drypbakken til din Saeco i opvaskemaskinen. 

Dette sparer tid og sikrer en hygiejnisk 
rengøring.

Aftagelig bryggeenhed

Effektivitet og brugervenlighed har været de 
vigtigste inspirationskilder, da Saeco opfandt 
den første bryggeenhed for 30 år siden. Selv i 
dag viser den sig at være et inspirerende, 
resolut stykke teknologi. Som altid er den 
utroligt nem at rengøre – tag den blot ud, og 
skyl den under rindende vand i et par 
sekunder, og sæt den lige så nemt på plads igen.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
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Oprindelsesland
• Fremstillet i: Europa

Bæredygtighed
• Strømforbrug brygning: 1400 W

Generelle specifikationer
• Variation med ét tryk: 1
• Kværnens indstillinger: 5
• Tilpasning pr. drik: Justerbar kopvolumen
• Kaffedrikke: Espresso, Cafè Créme, Ristretto
• Velegnet til: Hele kaffebønner
• Kopper ad gangen: 2
• Specielle funktioner: Keramisk kværn, Forbrygning, 

Ren (ingen mælkeopløsning)
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Automatisk 

skyllecyklus, Aftagelig bryggeenhed
• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig drypbakke, 

Aftagelig vandbeholder

Overflade
• Materiale drypbakke: Rustfrit stål
• Materiale: vandtank: Plastik
• Materiale vandkoger: Rustfrit stål (Inox)
• Materiale: basisenhed: Plastik

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Bryggetid én kop: 45 (espresso) til 100 (lang 

kaffe) sek.
• Kapacitet: vandtank: 1 L
• Maks. kophøjde: 95 mm
• Stor beholder til kaffebønner: 180 g
• Ledningslængde: 0,8 m
• Vandkogere: 1
• Stor beholder til affald: 8 servings
• Frekvens: 50 Hz
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 295 x 420 x 325 mm
• Produktets vægt: 6,9 kg

Design
• Farve: Sort
•
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