
 

 

Saeco Xsmall
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• Yhden kahvilaadun valmistus
• Musta
• Viisiportainen kahvimyllyn säätö
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tpa millaista kahvia tahansa, Xsmall jauhaa tuoreet pavut yhden painikkeen 

inalluksella. Kätevän ja pienikokoisen laitteen kaikkia toimintoja voi hallita edestä, joten 
n voi sijoittaa myös kapeisiin tiloihin.

Edistynyt tekniikka täydellisen kahvin valmistukseen
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• Viisi jauhatusasetusta – valitse mieleisesi aromi
• Hetkessä kuumaa kahvia nopeakäyttöisellä kuumavesisäiliöllä

Valmista juomat oman makusi mukaan
• Tallenna suosikkikahvisi pituus

Helppo puhdistaa ja huoltaa
• Automaattinen kahvipiirin puhdistus pitää keittimesi puhtaana
• Puhdista valumisastia helposti astianpesukoneessa
• Helposti puhdistettava ja täysin irrotettava suodatinyksikkö



 Täyskeraaminen kahvimylly

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat 
erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut 
jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen 
vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja 
upean kahvin maun vähintään 20 000 
kahvikupilliseen.

Viisiportainen kahvimyllyn säätö

Eri kahvilaadut vaativat erilaisen jauhatuksen, ja 
tällä espressokeittimellä onnistut joka kerta. 
Keittimen viidellä eri jauhatusasetuksella 
valmistat aina täydellistä kahvia 
täyteläisimmästä espressojauhatuksesta 
kevyemmän kahvin karkeaan jauhatukseen.

Automaattinen kahvipiirin puhdistus

Kahvipiirin automaattinen puhdistus vedellä 
koneen käynnistyksen ja sammutuksen 

yhteydessä takaa upean kahvinautinnon joka 
kerta.

Tallentaa muistiin juomasi vahvuuden

Tallenna keittimen muistiin suosikkikahvisi 
pituus, ja saat aina täydellisen kupin kahvia – 
yhdellä painikkeen painalluksella.

Konepesun kestävä valumisastia

Saeco-keittimesi valumisastian voi pestä 
kätevästi astianpesukoneessa. Tämä säästää 
aikaa, ja saat taatusti puhdasta jälkeä.

Irrotettava suodatinyksikkö

Tehokkuus ja helppokäyttöisyys olivat 
päätavoitteita, kun Saeco kehitti ensimmäisen 
suodatinyksikkönsä 30 vuotta sitten. 
Suodatinyksikkö on yhtä näppärä käyttää vielä 
tänäkin päivänä. Se on edelleenkin helppo 

puhdistaa – irrotus ja muutaman sekunnin 
huuhtelu hanan alla riittää. Suodatin asetetaan 
paikalleen aivan yhtä helposti.

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Nopeakäyttöisen kuumavesisäiliön ansiosta 
saat nopeasti täydellistä espressoa ja 
cappuccinoa myös kiireessä. Alumiinista ja 
ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
runko on kevyt ja kuumenee nopeasti 
korkeisiin lämpötiloihin.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää 
kustannuksia, energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu 
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin 
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: 
energiansäästö, pakkausmateriaalit, 
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, 
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän 
kestävä luotettavuus.
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Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Eurooppa

Ympäristö
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1400 W

Yleiset tiedot
• Yhden painalluksen valikoima: 1
• Karkeusasetukset: 5
• Juoman mukautus: Säädettävä kupin tilavuus
• Kahvijuomat: Espresso, cafè créme, ristretto
• Sopii seuraaviin malleihin: Kokonaiset kahvipavut
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 2
• Erityistoiminnot: Keraaminen kahvimylly, Esikeitin, 

Puro (ei maidonvaahdotinta)
• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Automaattinen 

huuhtelujakso, Irrotettava suodatinyksikkö
• Helppo ja mukava käyttää: Irrotettava valumisastia, 

Irrotettava vesisäiliö

Pinnoitus
• Valumisastian materiaali: Ruostumatonta terästä
• Vesisäiliön materiaali: Muovi
• Boilerin materiaali: Ruostumaton teräs
• Rungon materiaali: Muovi

Huolto
• 2 vuoden takuu

Tekniset tiedot
• Yhden kupin suodatusaika: 45 (espresso) – 100 (iso 

kahvi) s; sekuntia
• Tilavuus, vesisäiliö: 1 V
• Kupin enimmäiskorkeus: 95 mm
• Papusäiliön tilavuus: 180 g
• Johdon pituus: 0,8 m
• Vesiboilerit: 1
• Jätesäiliön tilavuus: 8 annosta
• Taajuus: 50 Hz
• Jännite: 230 V
• Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 295 x 420 x 325 mm
• Tuotteen paino: 6,9 kg

Muotoilu
• Väri: Musta
•
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