
 

 

Saeco Xsmall
Aвтоматична 
кафемашина

• Приготвя 1 вариант на кафе
• Черно
• 5-степенна регулируема 
мелачка

HD8643/09
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питайте аромата на любимото си кафе на зърна.

упер автоматична машина за еспресо с едно докосване
зависимо кое съчетание от зърна за кафе сте избрали да опитате, Xsmall ще смели зърната на 

сто с едно докосване на бутона, запазвайки свежестта им. Всичко може да се управлява от 

едната страна, което означава, че можете да поставяте този малък шедьовър в тесни 

остранства.

Усъвършенствана технология, създадена за идеалното кафе
• Извличане на максимален вкус със 100% керамични мелачки
• Регулирайте силата на кафето с 5 настройки на мелачката
• Наслаждавайте се на горещо кафе изключително бързо с нагревателя с бързо загряване

Настройте напитките според вкуса си
• Записва дължината на любимото ви кафе

Лесно почистване и поддръжка
• Машината винаги ще бъде чиста, благодарение на автоматичното почистване на веригата.
• Лесно почистване, благодарение на тавичка за разливане, подходяща за използване със 
съдомиялна машина.

• Изцяло подвижният блок за приготвяне може да се почиства изключително бързо



 100% керамични мелачки

Мощните 100% керамични мелачки 
гарантират моменти на чиста наслада от 
кафето години наред. Керамичният 
материал смила идеално, което позволява на 
водата да тече постоянно, извличайки най-
чистата същност на зърната. И за разлика от 
други "обикновени" мелачки, керамичният 
материал предотвратява прегряването и 
прегорения вкус на кафето.

5-степенни регулируеми мелачки

Когато става дума за едрината на смилане, 
тази кафемашина няма да ви разочарова. 
Различните смеси от кафе имат нужда от 
различна едрина, за да разкрият пълния си 
вкус. Така че тази кафемашина има пет 
регулируеми настройки на смилането – от 

най-финото за плътно еспресо до най-
едрото за по-леко кафе.

Автоматично почистване на веригата

Saeco създаде тази машина за еспресо с 
автоматично почистване на веригата за 
направа на кафе с вода при стартиране или 
изключване. Това предава страхотен, свеж 
вкус на всяка чаша кафе.

Записва дължината на кафето

Винаги ще получавате перфектна чаша 
еспресо, приготвено по собствените ви 
предпочитания, благодарение на нашата 
функция за запомняне, която разрешава да 
регулирате дължината на кафето според 
вкуса си. Наслаждавайте се на превъзходна 
напитка само с натискане на един бутон.

Тавичка за отцеждане, подходяща за 
съдомиялна машина

За ваше удобство можете да измивате 
тавичката за разливане на машината Saeco в 
съдомиялна машина. Това ще спести време 
и ще осигури хигиенично почистване.

Подвижен блок за приготвяне

Ефективността и лекотата при използване 
бяха ключови моменти на вдъхновение, 
когато Saeco създаде първия блок за 
приготвяне преди 30 години. И до днес той 
представлява изобретателна, находчива 
технология. Както винаги той е много лесен 
за почистване – само го извадете и измийте 
с течаща вода за няколко секунди, след 
което го поставете обратно също толкова 
лесно.
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Дизайн
• Цвят: Черно

Дизайн
• Материал на бойлера: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Материал на основното тяло: Пластмаса
• Материал на водния резервоар: Пластмаса

Страна на произход
• Произведено в: Европа

Общи спецификации
• Съвместимо сервиране на кафе: Цели зърна 
кафе

• Персонализиране според напитката: Регулируем 
обем според чашата

• Лесно почистване и поддръжка: Автоматичен 
цикъл на изплакване, Подвижен блок за 
приготвяне

• Лесна употреба и комфорт: Подвижен воден 
резервоар

• Специални функции: Керамична мелачка, 
Предварително запарване, Puro (препарат за 

чистене на мляко)

Сервиз
• 2 години гаранция

Устойчивост
• Потребление на енергия при приготвяне: 

1400 W

Технически данни
• Капацитет на съда за зърна: 180 гр
• Капацитет на съда за отпадъци: 8 чаши
• Обем на воден резервоар: 1 л
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Честота: 50 Hz
• Макс. височина на чашата: 95 мм
• Налягане на помпата: 15 бара
• Напрежение: 230 V
• Бойлери за вода: 1

Тегло и размери
• Размери на продукта (ШxДxВ): 420 x 325 x 

295 мм
• Тегло на изделието: 6,9 кг
•
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