
 

 

Saeco Xsmall
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• Kolme juomaa
• Klassinen maidonvaahdotin
• Musta
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pa
va
aista suosikkipapujesi aromi
äyskeraaminen kahvimylly kestää pitkään
tpa millaista kahvia tahansa, Xsmall jauhaa tuoreet pavut yhden painikkeen 

inalluksella. Viimeistele herkulliset kahvijuomat samettisella maitovaahdolla, jonka 
lmistat laitteen mukana tulevalla käsikäyttöisellä maidonvaahdottimella.

Eri kahvilaatuja makusi mukaan
• Kolme helposti valittavaa juomavaihtoehtoa
• Herkullinen maitovaahto perinteisellä vaahdottimella
• Kahvin koon säätö ja viisi jauhatusasetusta
• Luo ja tallenna oma käyttäjäprofiili
• Kahden kupin toiminnolla saat kaksi kupillista kerralla

Aina tuoretta kahvia
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• Kuumaa kahvia heti kuumavesisäiliön avulla
• Aina sopiva kahvin vahvuus papuvalinnasta riippumatta

Nauti rauhallisista kahvihetkistä
• Pienen kokonsa ja kätevien etupaneelissa sijaitsevien toimintojensa ansiosta se mahtuu mihin 

tahansa keittiöön
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto varmistavat kahvin laadukkuuden
• Täysin irrotettava suodatinyksikkö tehostaa puhdistamista



 Täyskeraaminen kahvimylly

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat 
erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut 
jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen 
vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja 
upean kahvin maun vähintään 20 000 
kahvikupilliseen.

Kolme juomaa

Hemmottele itseäsi lempijuomallasi. Täysin 
automaattinen keitin valmistaa espresson, 
kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja 
nopeasti suoraan kuppiin.

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu 
kalkinpoisto

Espressokeitin puhdistaa automaattisesti 
kahvipiirit vedellä, kun se käynnistetään tai 

sammutetaan. Tämän ansiosta jokainen 
kahvikupillinen on tuore ja aromikas. 
Säännöllinen kalkinpoisto pidentää laitteen 
käyttöikää. Laite ilmoittaa, kun kalkinpoisto on 
tarpeen, ja näytön viestit opastavat sinua 
prosessin ajan.

Klassinen maidonvaahdotin

Klassisella maidonvaahdottimella, jota baristat 
kutsuvat ”pannarelloksi”, höyrytät 
maitovaahdon cappuccinoon helposti. Vapauta 
sisäinen baristasi ja valmista herkullisia 
maitopohjaisia kahvijuomia perinteiseen tyyliin.

Kahvia makusi mukaan
Kahvin koon säätö ja viisi jauhatusasetusta

Kaksi kupillista
Kahden kupin toiminnolla voit nauttia 
suosikkikahvijuomastasi ja jakaa 
kahvinautinnon

Gusto Perfetto
Gusto Perfetto on itse oppiva tekniikka, joka 
tarkkailee juomiin käyttämiäsi papuja jatkuvasti. 
Jos se havaitsee, että vaihdat paputyyppiä, se 
säätää suodatuskammion annostusta 
automaattisesti, jotta jokaisesta kupillisesta 
tulee samanlainen.

Kuumavesisäiliö

Heitä hyvästit haalealle kahville. 
Kuumavesisäiliö varmistaa, että koko perheesi 
saa nopeasti kuumaa kahvia ja cappuccinoa – 
ensimmäisestä kupillisesta lähtien. Säiliön teho 
perustuu alumiinista ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuun kevyeen runkoon, 
joka kuumenee nopeasti korkeisiin 
lämpötiloihin.

Irrotettava suodatinyksikkö

Suodatinyksikkö on täysin automaattisten 
kahvinkeittimien tärkein osa, ja se on 
puhdistettava säännöllisesti. Täysin irrotettava 
suodatinyksikkö on helppo puhdistaa 
kokonaisuudessaan juoksevalla vedellä.

Pieni koko, käyttö kätevästi etupuolelta
Keittiösi koolla ei ole väliä: tämä laite mahtuu 
pienimpiinkin tiloihin ja sen vesi- ja jätesäiliöön 
pääsee käsiksi kätevästi etupuolelta. Hyvän 
kahvin valmistus on nyt helppoa.

Käyttäjäprofiilit
Voit tallentaa haluamasi kokoasetuksen mille 
tahansa kahvijuomalle. Näin saat juuri oman 
makusi mukaisen espresson, kahvin tai muun 
juoman helposti yhdellä painikkeen 
painalluksella.
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Yleiset tiedot
• Maidon käsittelytapa: Klassinen maidonvaahdotin
• Käyttöliittymä: LED-painikkeet

Tekniset tiedot
• Jätesäiliön tilavuus: 8 annosta
• Tilavuus, vesisäiliö: 1 V
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 180 g
• Johdon pituus: <100 cm
• Suodatintyyppi: Brita Intenza
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 95 mm
• Tuotteen mitat: 295 x 325 x 420 mm
• Jännite: 230 V
• Jätesäiliö: Edestä käytettävä
• Vesisäiliö: Edestä käytettävä

Mukautus
• Aromin vahvuuden asetukset: ei

• Kahvin koko: säädettävä
• Karkeusasetukset: 5
• Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei
• Käyttäjäprofiilit: 1

Muut toiminnot
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto
• Gusto Perfetto
• Päävirtakytkin
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö
• Irrotettava suodatinyksikkö

Valikoima
• Juomat: Espresso, Espresso Lungo, Kuuma vesi
• Kahvijauheen käyttö: ei
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: ei
•
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