
 

 

Saeco Xsmall
Volautomatische 
espressomachine

• Zet 1 koffievariant
• Zwart
• In 5 stappen verstelbare molens

HD8643/01
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olautomatische espressomachine - met één druk op de knop
elke koffieblend u ook wilt proberen, de Xsmall zorgt met één druk op de knop voor 
rs gemalen bonen. Dit kan allemaal vanaf de voorkant worden geregeld, dus u kunt dit 
ine meesterwerk ook in smalle ruimten kwijt.

Geavanceerde technologie voor perfecte koffie
• 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
• Varieer de koffiesmaak met 5 maalinstellingen
• Geniet in een mum van tijd van hete koffie met de snel opwarmende boiler

Bereid dranken naar uw smaak
• Onthoud uw favoriete hoeveelheid koffie

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem
• Gemakkelijk schoon te maken dankzij vaatwasmachinebestendige lekbak
• De volledig afneembare zetgroep kan in een mum van tijd worden gereinigd



 100% keramische molens

Onze molens zijn gemaakt van high-tech 
keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse 
bonen worden voorzichtig gemalen, zonder 
risico van oververhitting. Zo worden de beste 
smaken en aroma geëxtraheerd voor minstens 
20.000 koppen koffie met een superieure 
smaak.

In 5 stappen instelbare maalmolen

Als het gaat om de fijnheid van de korrel, stelt 
deze machine nooit teleur. Verschillende 
koffiemelanges vragen om verschillende 
maalinstellingen. Daarom heeft de 
malingskorreligheid van deze machine vijf 
aanpasbare instellingen - van de fijnste instelling 

voor een volle espresso tot de grofste voor 
een lichtere koffie.

Automatische reiniging van het 
doorloopsysteem

Saeco heeft deze espressomachine ontworpen 
om automatisch bij het in- of uitschakelen van 
de machine het koffiedoorloopsysteem te 
reinigen met water. Dit geeft een geweldige, 
verse smaak aan elke kop koffie.

Onthoud uw hoeveelheid koffie

Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met 
instelbare hoeveelheid, sterkte en 
temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop 
koffie die speciaal volgens uw persoonlijke 

voorkeur wordt gezet. Geniet van een 
uitstekende kop koffie in uw favoriete mok 
met slechts één druk op de knop.

Vaatwasmachinebestendige lekbak

Voor meer gemak kunt u de lekbak van uw 
Saeco in de vaatwasmachine afwassen. Zo 
bespaart u tijd en bent u verzekerd van een 
hygiënische reiniging.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
Kenmerken
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Land van herkomst
• Geproduceerd in: Europa

Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1400 W

Algemene specificaties
• Variatie met één druk op de knop: 1
• Maalstanden: 5
• Aanpasbaar per drank: Instelbare inhoud van de 

kop
• Koffiedranken: Espresso, Cafè Créme, Ristretto
• Geschikt voor: Hele koffiebonen
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Speciale functies: Keramische molen, Pre-brewing, 

Puro (geen melkoplossing)
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Automatische spoelcyclus, Afneembare zetgroep
• Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, 

Verwijderbaar waterreservoir

Afwerking
• Materiaal lekbak: Roestvrij staal
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal hoofdunit: Plastic

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot 100 

(grote koffie) sec
• Capaciteit waterreservoir: 1 L
• Max. kophoogte: 95 millimeter
• Capaciteit koffiebonenreservoir: 180 gr
• Snoerlengte: 0,8 m
• Waterboilers: 1
• Capaciteit koffiediklade: 8,0 porties
• Frequentie: 50 Hz
• Voltage: 230 volt
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 295 x 420 x 

325 millimeter
• Productgewicht: 6,9 kg

Ontwerp
• Kleur: Zwart
•
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