
 

 

Saeco Xsmall
W pełni automatyczny 
ekspres do kawy

• Parzenie 1 rodzaju kawy
• Czarny
• 5-stopniowy, regulowany 

młynek
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 pełni automatyczny ekspres do kawy — cappuccino za jednym naciśnięciem

ezależnie od wybranej mieszanki kawy, ekspres Xsmall zmieli świeże ziarna za jednym 
ciśnięciem przycisku. Aby sterować całym procesem, wystarczy dostęp z przodu urządzenia, 
ięki czemu to małe dzieło sztuki można ustawić również w wąskich przestrzeniach.

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie
• 20 tysięcy filiżanek najlepszej kawy dzięki trwałym młynkom ceramicznym
• Znajdź idealny smak kawy dzięki 5 ustawieniom młynka
• Gorącą kawa w mgnieniu oka dzięki szybkiemu bojlerowi

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami
• Zapamiętywanie czasu parzenia ulubionej kawy

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Czysty ekspres dzięki automatycznemu czyszczeniu obiegu
• Łatwe czyszczenie dzięki tacce ociekowej do mycia w zmywarce
• Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil



 Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. 
Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez 
ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z 
kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając 
uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek 
doskonałego napoju.

5-stopniowe, regulowane młynki

Jeśli chodzi o stopień zmielenia kawy, ten 
ekspres zawsze spełnia oczekiwania. Różne 
mieszanki kawy wymagają różnego stopnia 
mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. 
W tym ekspresie można ustawić pięć grubości 
mielenia — od najdrobniejszego w celu 
przygotowania prawdziwego espresso po 
najgrubsze w celu przygotowania łagodniejszej 
kawy.

Automatyczne czyszczenie obiegu

Ekspres został zaprojektowany przez firmę 
Saeco w taki sposób, aby obieg kawy był 
automatycznie czyszczony po włączeniu lub 
wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonały, 
świeży smak każdej filiżanki kawy.

Zapamiętywanie czasu parzenia

Dzięki funkcji pamięci, która umożliwia 
ustawienie odpowiedniego czasu parzenia, 
zawsze otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy 
zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi 
preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą za 
naciśnięciem przycisku.

Tacka ociekowa do mycia w zmywarce

W celu zwiększenia wygody tackę ociekową 
ekspresu Saeco można myć w zmywarce. To 

pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia 
higieniczne czyszczenie.

Wyjmowany blok zaparzający

Efektywność i łatwość obsługi były głównymi 
założeniami, kiedy 30 lat temu firma Saeco 
stworzyła pierwszy blok zaparzający. Po dziś 
dzień blok zaparzający jest nadal innowacyjnym 
i robiącym wrażenie rozwiązaniem 
technologicznym. Jak zawsze jest prosty w 
czyszczeniu — wystarczy go wyjąć i myć przez 
kilka sekund pod bieżącą wodą, a następnie w 
prosty sposób włożyć z powrotem do 
urządzenia.

Szybki bojler

Gdy liczy się każda sekunda, dzięki bojlerowi 
możesz zaparzyć doskonałe espresso i 
cappuccino bez konieczności czekania. Sekret 
tkwi w obudowie z lekkiego aluminium i stali 
szlachetnej, która może szybko osiągnąć 
wysoką temperaturę.
Zalety
W pełni automatyczny ekspres do kawy
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Wzornictwo
• Kolor: Czarny

Wykończenie
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
• Materiał korpusu: Plastik
• Materiał zbiornika wody: Plastik

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Europa

Informacje ogólne
• Przeznaczone dla modeli: Całe ziarna kawy
• Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja 

ilości parzonej kawy
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Automatyczny 

cykl płukania, Wyjmowany blok zaparzający
• Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany 

zbiornik wody
• Funkcje specjalne: Młynek ceramiczny, Wstępne 

zaparzanie, Puro (brak rozwiązania w zakresie 
mleka)

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 1400 W

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na ziarna: 180 g
• Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1 L
• Długość przewodu: 0,8 m
• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 95 mm
• Ciśnienie pompki: 15 bar
• Napięcie: 230 V
• Bojlery wody: 1

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

420 x 325 x 295 mm
• Waga produktu: 6,9 kg
•
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