
 

 

Saeco Xsmall
Helautomatisk 
espressomaskin

• Brygger én kaffetype
• Svart
• Justerbar kvern med fem trinn

HD8643/01
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jenn aromaen fra favorittbønnene dine
elautomatisk espressomaskin med ett trykk
nsett hva slags kaffeblanding du har lyst til å prøve, så kverner Xsmall de ferske 
nnene på stedet kun ved å trykke på en knapp. Alle funksjonene styres fra fremsiden, 
e som betyr at du kan plassere dette lille mesterverket også på smale steder.

Avansert teknologi utviklet for å perfeksjonere kaffen
• 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner
• Finjuster fyldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen
• Få varm kaffe på kort tid med den raske kokeren

Lag drikkene slik du liker dem
• Lagrer favorittlengden på kaffen din

Enkel å rengjøre og vedlikeholde
• Den automatiske rengjøringen av kretsen sørger for at maskinen alltid er ren
• Dryppebrettet som kan vaskes i oppvaskmaskin, gjør det enkelt å rengjøre
• Den avtakbare bryggegruppen er rask å rengjøre



 100 % keramiske kverner

Kvernene våre er laget av høyteknologisk 
keramikk som er ekstra harde og nøyaktige. 
Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare 
for overoppheting. Slik får man frem den beste 
smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 
20 000 kopper.

Fem-trinns justerbare kverner

Denne maskinen leverer alltid et godt resultat 
når det kommer til finheten på kverningen. 
Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av 
kvernegrovhet for å få frem smaken. Derfor 
har denne maskinen fem ulike innstillinger for 
kvernegrovhet – fra den fineste kverningen, 
som gir en fyldig espresso, til den groveste, 
som gir en lysere kaffe.

Automatisk rengjøring av kretsen

Saeco utformet denne espressomaskinen for å 
automatisk rengjøre kaffekretsen med vann 
når maskinen startes eller slås av. Dette gir en 
utmerket, fersk smak fra hver kaffekopp.

Lagre kaffelengden

Du får alltid en perfekt kopp med espresso 
som er brygget etter din personlige preferanse, 
takket være minnefunksjonen du kan bruke til 
å justere kaffens lengde, til det som passer din 
smak. Nyt en førsteklasses kaffedrikk med bare 
ett knappetrykk.

Dryppebrett som kan vaskes i 
oppvaskmaskin

For å gi økt brukervennlighet kan du vaske 
dryppebrettet til Saeco-maskinen i 

oppvaskmaskinen. Dette sparer tid og sikrer 
hygienisk rengjøring.

Bryggegruppe som kan fjernes

Effektivitet og brukervennlighet var 
nøkkelordene når Saeco oppfant den første 
bryggegruppen for 30 år siden. Den dag i dag 
anses det fortsatt som inspirerende teknologi. 
Den er enkel å rengjøre – bare ta den ut, vask 
den under springen i noen sekunder, og sett 
den på plass igjen.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere 
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. 
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring 
på ett eller flere av de grønne 
nøkkelområdene – energieffektivitet, 
emballasje, farlige materialer, vekt, 
resirkulering og kassering og pålitelig drift 
gjennom hele levetiden.
Høydepunkter
Helautomatisk espressomaskin
Brygger én kaffetype Svart, Justerbar kvern med fem trinn
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Opprinnelsesland
• Produsert i: Europa

Bærekraft
• Strømforbruk ved brygging: 1400 W

Generelle spesifikasjoner
• Ettrykksalternativer: 1
• Maleinnstillinger: 5
• Tilpass hver drikke: Justerbart koppvolum
• Kaffedrikker: Espresso, cafè créme, ristretto
• Egnet for: Hele kaffebønner
• Antall kopper samtidig: 2
• Spesialfunksjoner: Keramisk kvern, 

Forhåndstrakting, Puro (melkeerstatning)
• Enkel rengjøring og vedlikehold: Automatisk 

skyllesyklus, Bryggegruppe som kan fjernes
• Enkel bruk og komfort: Avtakbart dryppebrett, 

Avtakbar vannbeholder

Overflate
• Materiale, dryppebrett: Rustfritt stål
• Materiale, vannbeholder: Plast
• Materiale, koker: Rustfritt stål (Inox)
• Materiale i hoveddelen: Plast

Service
• To års garanti

Tekniske spesifikasjoner
• Bryggetid for én kopp: 45 (espresso) til 100 (stor 

kaffe) sek
• Kapasitet for vannbeholder: 1 L
• Maks. høyde på kopp: 95 millimeter
• Kapasitet, bønneholder: 180 g
• Ledningslengde: 0,8 m
• Vannkokere: 1
• Kapasitet, avfallsbeholder: 8 porsjoner
• Frekvens: 50 Hz
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt
• Mål, produkt (B x D x H): 

295 x 420 x 325 millimeter
• Vekt, produkt: 6,9 kg

Utforming
• Farge: Svart
•
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