
 

 

Saeco Xsmall
Máquina de café 
expresso super 
automática

• Prepara 1 variedade de café
• Preto
• Moinho ajustável de 5 níveis

HD8643/01
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áquina de café expresso super automática de um só toque
ependentemente da mistura de café que desejar provar, a Xsmall moerá os grãos na 
ra com o simples toque de um botão. Pode efectuar todas as operações na parte 
ntal, o que lhe permite colocar esta pequena obra de arte em espaços pequenos.

Tecnologia avançada concebida para a perfeição do café
• 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
• Efectue um ajuste preciso da riqueza do café com 5 regulações do moinho
• Saboreie um café quente em instantes com caldeira de aquecimento rápido

Defina as bebidas ao seu gosto
• Memoriza a quantidade favorita do seu café

Limpeza e manutenção fáceis
• Uma máquina sempre limpa graças à limpeza automática do circuito
• Limpeza fácil graças ao tabuleiro de recolha de pingos lavável na máquina de lavar loiça
• O bloco de preparação totalmente amovível pode ser limpo num instante



 Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em 
cerâmica avançada e são excecionalmente 
rígidos e precisos. Os grãos frescos são 
moídos com suavidade, sem risco de 
sobreaquecimento, para extrair os melhores 
sabores e aroma e oferecer um café com sabor 
superior durante, pelo menos, 20 000 
chávenas.

Moinhos ajustáveis de 5 níveis

No que diz respeito ao grau de moagem, esta 
máquina nunca falha. Diferentes misturas de 
café requerem níveis diferentes de 
granularidade para revelar todo o sabor. 
Assim, a granularidade de moagem desta 
máquina possui cinco regulações ajustáveis - da 

moagem mais fina para um expresso 
encorpado, à moagem mais grossa para um 
café mais suave.

Limpeza automático do circuito

A Saeco concebeu esta máquina de café 
expresso para limpar automaticamente o seu 
circuito de café com água ao ligar ou ao 
desligar a máquina. Isto proporciona um 
óptimo aroma fresco em cada chávena de café.

Memoriza a quantidade do seu café

Pode obter sempre uma chávena perfeita de 
café expresso preparado de acordo com a sua 
preferência pessoal, graças à nossa função de 
memória que lhe permite ajustar a quantidade 
de café adequado ao seu gosto pessoal. 

Desfrute de uma excelente bebida de café com 
apenas um toque num botão.

Tabuleiro de recolha de pingos lavável 
na máquina de lavar loiça

Para a sua comodidade, pode lavar o tabuleiro 
de recolha de pingos da sua Saeco na máquina 
de lavar a loiça. Isto poupa tempo e assegura 
uma limpeza higiénica.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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País de origem
• Fabricada na: Europa

Sustentabilidade
• Consumo de energia na preparação: 1400 W

Especificações gerais
• Variedades com um só toque: 1
• Regulações de moinho: 5
• Personalização por bebida: Volume ajustável da 

chávena
• Bebidas com café: Café expresso, cafè créme, 

ristretto
• Adequada para: Café em grão
• Chávenas em simultâneo: 2
• Funções especiais: Moinho em cerâmica, Pré-

preparação, Puro (sem solução de leite)
• Facilidade de limpeza e manutenção: Ciclo de 

lavagem automática, Bloco de preparação amovível
• Facilidade de utilização e conforto: Tabuleiro de 

recolha de pingos amovível, Depósito de água 
amovível

Acabamento
• Material do tabuleiro de recolha: Aço inoxidável
• Material do depósito de água: Plástico

• Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)
• Material da estrutura principal: Plástico

Assistência
• 2 anos de garantia

Especificações técnicas
• Tempo de preparação de uma chávena: 45 (café 

expresso) a 100 (café comprido) seg.
• Capacidade do depósito de água: 1 l
• Altura máx. da chávena: 95 mm
• Capacidade do recipiente para grãos: 180 gr
• Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
• Caldeiras de água: 1
• Capacidade do recipiente de resíduos: 8 doses
• Frequência: 50 Hz
• Voltagem: 230 V
• Pressão da bomba: 15 bares

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 295 x 420 x 

325 mm
• Peso do produto: 6,9 kg

Design
• Cor: Preto
•
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