
 

 

Saeco Xsmall
Automatisk 
espressomaskin

• Brygger 1 kaffevariant
• Svart
• Kvarn med 5 justerbara steg

HD8643/01
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ne Touch automatisk espressomaskin
d du än vill pröva för kaffe härnäst kan Saeco Xsmall färskmala bönorna direkt med en 
apptryckning. Allt kan skötas från maskinens front, vilket gör att det här lilla 
sterverket kan placeras även i trånga utrymmen.

Avancerad teknik för att skapa det perfekta kaffet
• 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
• Finjustera kaffets styrka med 5 justerbara kvarninställningar
• Njut av varmt kaffe på nolltid med den snabba bryggaren

Tillred drycken efter eget tycke och smak
• Sparar favoritinställningen för kaffemängd

Enkel att rengöra och underhålla
• Alltid ren maskin tack vare automatisk rengöring av kaffekretsarna
• Enkel rengöring tack vare droppbrickan som kan diskas i diskmaskinen
• De helt löstagbara bryggruppen kan rengöras på nolltid



 Helkeramisk kaffekvarn

Våra kvarnar är tillverkade av högteknologisk 
keramik: oerhört hårt och exakt. Färska bönor 
mals omsorgsfullt, utan risk för överhettning: 
den bästa smaken och aromen utvinns och du 
får en överlägsen överlägsen kaffesmak i minst 
20 000 koppar.

Kvarnar som är justerbara i 5 steg

När det gäller malningen misslyckas den här 
maskinen aldrig. Olika kaffeblandningar kräver 
olika malningsnivåer för att smaken ska komma 
till sin rätt. Maskinen har fem justerbara 
inställningar – från den finaste malningen för en 
fyllig espresso, till den grövsta malningen för 
ett mildare kaffe.

Automatisk rengöring av kretsarna

Saeco formgav den här espressomaskinen så 
att kaffekretsarna automatiskt rengörs med 
vatten när den slås på eller stängs av, vilket ger 
varje kopp kaffe en god, nybryggd smak.

Sparar inställningen för kaffemängd

Du får alltid en perfekt kopp espresso som 
bryggs enligt dina personliga önskemål tack 
vare vår memoreringsfunktion som låter dig 
justera kaffet efter önskad mängd. Njut av en 
superb kaffedryck med bara en knapptryckning.

Droppbricka som tål maskindisk

För din bekvämlighet kan du tvätta Saeco-
bryggarens droppbricka i diskmaskinen. Det 

sparar tid och gör att du kan rengöra den på ett 
hygieniskt sätt.

Löstagbar bryggrupp

Effektivitet och enkel användning var 
grundläggande när Saeco uppfann den första 
bryggruppen för 30 år sedan. Och fortfarande 
är den en inspirerande teknikpryl. Som alltid är 
den är enkel att rengöra – ta bort den och 
rengör den under rinnande vatten i några 
sekunder och sätt sedan tillbaka den lika lätt.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
Funktioner
Automatisk espressomaskin
Brygger 1 kaffevariant Svart, Kvarn med 5 justerbara steg
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Ursprungsland
• Tillverkad i: Europa

Hållbarhet
• Strömförbrukning, bryggning: 1 400 W

Allmänna specifikationer
• Variation med en knapptryckning: 1
• Inställningar för kvarnen: 5
• Anpassa per dryck: Inställbar kopp volym
• Kaffedrycker: Espresso, cafè créme, ristretto
• Passar för: Hela kaffebönor
• Koppar samtidigt: 2
• Specialfunktioner: Keramisk kvarn, Förbryggning, 

Ren (ingen mjölklösning)
• Enkel att rengöra och underhålla: Automatisk 

sköljning, Löstagbar bryggrupp
• Enkel och bekväm att använda: Löstagbar 

droppbricka, Löstagbar vattentank

Legering
• Droppbrickans material: Rostfritt stål
• Material, vattenbehållare: Plast
• Kokarens material: Rostfritt stål (inox)
• Material i huvudenhet: Plast

Service
• 2 års garanti

Tekniska specifikationer
• Bryggningstid, 1 kopp: 45 (espresso) till 100 (långt 

kaffe) sek
• Kapacitet, vattentank: 1 L
• Max. höjd för mugg: 95 mm
• Behållare för kaffebönor, kapacitet: 180 gr
• Sladdlängd: 0,8 m
• Vattenkokare: 1
• Avfallsbehållare, kapacitet: 8 portioner
• Frekvens: 50 Hz
• Spänning: 230 V
• Pumptryck: 15 bar

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 295 x 420 x 325 mm
• Produktens vikt: 6,9 kg

Design
• Färg: Svart
•
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