
 

 

Saeco Xsmall
Máquina de café 
expresso super 
automática

• 3 bebidas
• Acessório p/ espuma de leite 

clássico
• Preto

HD8645/01
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aboreie o aroma dos seus grãos de café favoritos
oinhos 100% em cerâmica para um desempenho de longa duração

ependentemente da mistura de café que desejar provar, a Xsmall moerá os grãos na hora com o 

ples toque de um botão. Está também equipada com um acessório manual para espuma de leite 

ra adicionar um delicioso toque aveludado a todas as suas bebidas de café acabadas de preparar.

Uma variedade de cafés personalizados ao seu gosto
• Saboreie 3 bebidas de forma simples
• Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite
• Ajuste a quantidade e as 5 regulações do moinho
• Ajustar e guardar o seu perfil de utilizador pessoal
• Pode utilizar 2 chávenas em simultâneo com a função de chávena dupla

A experiência de um café acabado de preparar
• 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
• Café quente desde a primeira chávena com o sistema Thermoblock
• A intensidade certa na chávena, independentemente dos grãos

O café ao seu gosto, todos os dias, sem complicações
• Adapta-se a qualquer cozinha graças ao tamanho compacto e ao acesso frontal
• Consiga um ótimo café com enxaguamento automático e descalcificação assistida
• Limpeza cuidada graças ao bloco de preparação totalmente amovível



 Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em 
cerâmica avançada e são excecionalmente 
rígidos e precisos. Os grãos frescos são 
moídos com suavidade, sem risco de 
sobreaquecimento, para extrair os melhores 
sabores e aroma e oferecer um café com sabor 
superior durante, pelo menos, 20 000 
chávenas.

3 bebidas

Saboreie as suas bebidas favoritas para 
momentos especiais. Quer deseje um café 
expresso, um café longo ou uma receita à base 
de leite, a sua máquina super automática 
proporciona-lhe uma chávena perfeita de 
forma simples e num instante!

Enxaguamento automático e 
descalcificação assistida

Esta máquina de café expresso limpa 
automaticamente o seu circuito de café com 
água ao ligar ou ao desligar a máquina, 
permitindo um ótimo sabor fresco com cada 
chávena de café. A descalcificação regular 
prolonga a vida útil da sua máquina de café 
expresso. Esta máquina de café solicita a 
descalcificação quando esta é necessária e guia 
os seus passos com mensagens no ecrã.

Acessório para espuma de leite

O acessório para espuma de leite, também 
denominado de <I>pannarello</I> pelos 
baristas, fornece vapor para o ajudar a 
preparar facilmente espuma de leite suave para 
o seu cappuccino. Liberte o barista que há 
dentro de si, preparando as suas deliciosas 
especialidades com leite de forma tradicional!

Personalizar os seus cafés
Ajuste a quantidade e as 5 regulações do 
moinho

Chávena dupla
Saboreie e partilhe o seu café favorito graças à 
função de chávena dupla

Gusto perfetto
A função Gusto perfetto é uma tecnologia de 
auto aprendizagem que regista 
constantemente os grãos que utiliza para 
preparar as suas bebidas. Se detetar uma 
alteração no tipo de grãos utilizados, ajusta 
automaticamente a dosagem na câmara de 
preparação para garantir sempre um resultado 
consistente na chávena

Thermoblock

O café morno é algo do passado. O 
Thermoblock garante café e cappuccino 
quentes para a sua família logo na primeira 
chávena, num abrir e fechar de olhos. O 
segredo está na sua estrutura leve em alumínio 
e em aço inoxidável, que pode atingir altas 
temperaturas rapidamente.

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação é o coração de todas 
as máquinas de café super automáticas e deve 
ser limpo regularmente. O bloco de 
preparação totalmente amovível permite-lhe 
limpá-lo em profundidade através de um 
simples enxaguamento em água corrente
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Especificações gerais
• Sistema para leite: Acessório p/ espuma de leite 

clássico
• Interface do utilizador: Botões LED

Especificações técnicas
• Capacidade do recipiente de resíduos: 8 doses
• Capacidade do depósito de água: 1 l
• Capacidade de grãos de café: 180 g
• Comprimento do cabo de alimentação: <100 cm
• Compatibilidade do filtro: Brita Intenza
• Frequência: 50 Hz
• Altura máx. da chávena: 95 mm
• Dimensões do produto: 295 x 325 x 420 mm
• Voltagem: 230 V
• Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal
• Depósito de água: Acesso na parte frontal

Personalização
• Definições de intensidade do aroma: Não

• Quantidade de café: Ajustável
• Regulações do moinho: 5
• Controlo de aroma na pré-preparação: Não
• Perfis de utilizador: 1

Outras funcionalidades
• Enxaguamento automático e descalcificação 

assistida
• Gusto perfetto
• Interruptor principal com botão ligar/desligar
• Caldeira de aquecimento rápido
• Bloco de preparação amovível

Variedade
• Bebidas: Expresso, Espresso Lungo, Água quente
• Opção de café moído: Não
• Chávena dupla
• Chávena dupla com leite: Não
•
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