
 

 

Saeco Xsmall
Espressor super 
automat

• Prepară 1 varietate de cafea
• Negru
• Râșniţă reglabilă în 5 trepte

HD8643/09
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oaspete pe loc, prin atingerea unui buton. Poţi opera întreaga acţiune din faţa aparatului, 
ea ce înseamnă că poţi aşeza această mini capodoperă şi în spaţii înguste.

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Cafea fără așteptare, graţie boilerului de încălzire rapidă
• Cafea fără gust ars graţie râșniţelor 100% ceramice

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale
• Salvează-ţi concentraţia preferată a cafelei
• Experimentează bogăţia cafelei cu râșniţele noastre reglabile

Ușor de curăţat și întreţinut
• Un aparat întotdeauna curat graţie curăţării automate a circuitului
• Curăţare ușoară graţie grupului de preparare detașabil
• Curăţare ușoară graţie tăvii de scurgere lavabile în mașină



 Curăţare automată a circuitului

Saeco a proiectat acest espressor să-și cureţe 
automat circuitul de cafea cu apă la pornirea 
sau la oprirea aparatului. Acest lucru asigură un 
gust proaspăt, extraordinar cu fiecare ceașcă 
de cafea.

Râșniţe de cafea 100% ceramice

Acest espressor este echipat cu râșniţe de 
cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râșniţe 
ceramice datorită măcinării consecvente, fără a 
supraîncălzi boabele de cafea, pentru un 
espresso impecabil. Ceramica asigură de 
asemenea performanţe de durată și o 
funcţionare complet silenţioasă.

Boiler de încălzire rapidă

Tehnologia boilerului de încălzire rapidă 
pentru Saeco asigură faptul că aparatul tău este 

întotdeauna pregătit. Acum nu va mai trebui să 
aștepţi între pregătirea fiecărui espresso, ci 
poţi pregăti cafea după cafea.

Memorează concentraţia cafelei

Vei obţine întotdeauna o ceașcă perfectă de 
espresso preparată în conformitate cu 
preferinţele personale datorită funcţiei noastre 
de memorare, care îţi permite să reglezi 
concentraţia cafelei pentru a corespunde 
gustului dvs. Bucură-te de o cafea 
extraordinară, cu o simplă apăsare de buton.

Tavă de scurgere care poate fi spălată în 
mașina de spălat vase

Pentru confortul tău, poţi spăla tava de 
scurgere a sistemului tău Saeco în mașina de 
spălat vase. Aceasta va economisi timp și va 
asigura o curăţare economică.

Râșniţe reglabile cu 5 trepte

Diferite arome de cafea necesită diferite 
niveluri de granulaţie pentru a elibera întreaga 
aromă. Granulaţia de măcinare a acestui 
espressor poate fi reglată în 5 setări, de la cea 
mai fină măcinare, pentru un espresso 
concentrat, până la cea mai mare pentru o 
cafea mai slabă.

Unitate de preparare detașabilă

Grupul de preparare, o invenţie Saeco, 
reprezintă partea centrală a espressorului 
nostru, care asigură automatizarea. În funcţie 
de model, grupul de preparare este ușor 
accesibil din faţă sau din lateral. Acesta poate fi 
îndepărtat fără efort pentru curăţarea ușoară 
prin clătirea sub robinet, asigurând igienă 
maximă.
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Specificaţii tehnice
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (Inox)
• Număr de fierbătoare de apă: 1 fierbător
• Presiunea apei din pompă: 15 bari (espresso 

perfect)
• Tipurile de cafea acceptate: Boabe de cafea întregi
• Ţara de origine: Proiectat în Italia, Fabricat în 

Europa
• Unitate de preparare detașabilă
• Alimentare: 1400 W
• Tensiune: 230 V
• Frecvenţă: 50 Hz
• Lungime cablu: 80 cm

Espresso perfect
• Tehnologie Espresso: Sistem pentru aromă: pre-

preparare

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Ușor de utilizat
• Curăţare și întreţinere: Clătirea circuitului automat 

de cafea
• Utilizare: Unitate de preparare detașabilă, 

Rezervor detașabil de apă

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x Î): 420 x 325 x 295 mm
• Greutate produs: 9,2 kg
• Capacitate boabe de cafea: 180 gr
• Capacitate rezervor apă uzată: 8 porţii
• Capacitate rezervor de apă: 1 l
• Înălţimea maximă a ceștii: 95 mm

Design
• Materiale și finisaje: Plastic ABS
•
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