„Saeco“ Xsmall
Puikus automatinis
espreso aparatas

Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
• Verda 1 rūšies kavą
• Juoda

• 5 padėtimis reguliuojamas
malūnėlis

„One Touch“ automatinis espreso aparatas
Kokią kavą bepasirinktumėte, „Xsmall“ sumals šviežias kavos pupeles vienu mygtuko
spustelėjimu. Visi valdikliai yra priekinėje dalyje, todėl šį mažą šedevrą galite apstatyti net
ir siauroje erdvėje.
Pažangi technologija – tobulas kavos skonis
• 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
• Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus
• Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės karšta kava akimirksniu
Ruoškite jums patinkančius gėrimus
• Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus
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Paprasta valyti ir prižiūrėti
• Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas
• Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamo nuvarvėjimo padėklo
• Greitai išvalomi išimami virimo elementai
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Puikus automatinis espreso aparatas

Verda 1 rūšies kavą Juoda, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Ypatybės
100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios
technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir
tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos
nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi
skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos
skonis bent 20 000 puodelių.

Automatinis kavos virimo sistemos
valymas

Indaplovėje plaunamas lašų surinkimo
padėklas

„Saeco“ sukūrė šį espreso kavos aparatą, kuris
automatiškai išvalo kavos virimo sistemą
vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl
galite mėgautis nuostabia šviežia kava su
kiekvienu puodeliu.

Kad būtų patogiau, „Saeco“ aparato
nuvarvėjimo padėklą galite plauti indaplovėje.
Taip sutaupysite laiko ir higieniškai išvalysite šią
dalį.
Išimamas virimo elementas

5 padėtimis reguliuojami malūnėliai

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles,
šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų
tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina
tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių
reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų –
nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai
iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Išsaugo jūsų kavos ruošimo trukmės
nustatymus

Dėl atminties funkcijos, kuri leidžia reguliuoti
kavos virimo trukmę, visada galėsite
pasigaminti jums patinkančios puikios kavos
puodelį pagal savo skonį. Mėgaukitės ypatingo
skonio kavos gėrimu mygtuko paspaudimu.

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį
virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo
efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši
technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis.
Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi,
tereikia išimti, kelias sekundes plauti po
tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
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Verda 1 rūšies kavą Juoda, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Specifikacijos
Konstrukcija

Techninė priežiūra

Apdaila

Pastovumas

• Spalva: Juoda

• 2 metų garantija

• Virintuvo medžiaga: Nerūdijantysis plienas
(plieninis)
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Kilmės šalis

• Pagaminta: Europoje

Bendrosios specifikacijos

• Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės
• Gėrimo pritaikymas: Reguliuojamas puodelio tūris
• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio
skalavimo ciklas, Išimamas virimo elementas
• Paprastas ir patogus naudojimas: Išimama vandens
talpykla
• Specialios funkcijos: Keraminis malūnėlis,
Paruošimas virti, „Puro“ (be pieno)

• Energijos sąnaudos verdant: 1400 W

Techniniai duomenys

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pupelių indo talpa: 180 g
Atliekų indo talpa: 8 porcijos
Vandens bakelio talpa: 1 l
Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
Dažnis: 50 Hz
Didžiausias puodelio aukštis: 95 mm
Siurblio slėgis: 15 barų
Įtampa: 230 V
Vandens virintuvas: 1

Svoris ir matmenys

• Gaminio matmenys (P x G x A): 420 x 325 x
295` mm
• Gaminio svoris: 6,9 kg
•
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