
 

 

Saeco Xsmall
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 2-féle kávé főzésére képes
• Klasszikus tejhabosító
• fekete
• 5 lépésben állítható őrlőbetét
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yérintéses automata eszpresszó kávéfőző
rmilyen kávékeveréket szeretne kipróbálni legközelebb, az Xsmall frissen őrli meg a 
vét, egyetlen gombnyomásra. Tejhabosítóval is fel van szerelve, amely minden friss 
sze kávé fogyasztásakor bársonyos érzést nyújt.

Igazítsa az italokat az ízléséhez
• Mentse el kedvenc kávéfajtáját

Egyszerű tisztítás és karbantartás
• A készülék mindig tiszta az automatikus keringetésen alapuló tisztításnak köszönhetően
• Egyszerű tisztítás a mosogatógépben is mosható cseppfelfogó tálcának köszönhetően
• A teljesen kivehető központi egység pillanatok alatt tisztítható

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve
• Hozza ki az ízekből a maximumot a 100% kerámia őrlőbetétekkel
• Finomítsa a kávé intenzitását az 5-féle őrlőbeállítás segítségével
• Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval
• A forró kávé élvezete pillanatokon belül a gyors fűtésű vízmelegítővel



 Klasszikus tejhabosító

Ehhez a Saeco eszpresszógéphez klasszikus 
tejhabosító is tartozik, amelyet a baristák 
Pannarellónak neveznek. A gőzt kibocsátó 
készüléket a tejbe merítve pompás tejhabot 
készíthet. Engedje szabadjára az Önben rejlő 
baristát ízletes tejkülönlegességek készítésével 
hagyományos módon!

Automatikus keringetésen alapuló 
tisztítás

A Saeco úgy tervezte meg ezt az 
eszpresszógépet, hogy az a bekapcsoláskor 
vagy kikapcsoláskor automatikusan megtisztítja 
vízzel a kávé funkciókört. Ennek köszönhetően 
minden csésze kávénak nagyszerű, friss íze lesz.

Elmenti a kávé típusát

Minden alkalommal a személyes ízlésének 
megfelelő, tökéletesen főzött kávét kapja, 
köszönhetően a memória funkciónak, melynek 
segítségével ízlésének megfelelően állíthatja be 
kávéja hosszúságát és erősségét. Ha élvezni 
szeretné egy csodás kávéital élményét, csak egy 
gombot kell megnyomnia.

Mosogatógépben mosható cseppfelfogó 
tálca

Kényelme érdekében a Saeco cseppfelfogó 
tálcája mosogatógépben is tisztítható. Ezzel 
időt takarít meg a higiénikus tisztítást szem 
előtt tartva.

100% kerámia őrlőbetétek

A masszív, 100% kerámia őrlőbetétek 
garantálják a hamisítatlan, kényeztető 

kávéélményt az elkövetkezendő évekre. A 
kerámia őrlők ideális őrlést biztosítanak, mely 
lehetővé teszi a víz egyenletes átfolyását, így a 
kávészemek legtisztább aromája nyerhető ki. 
Emellett a „hagyományos” őrlőbetétekkel 
ellentétben a kerámia alapanyag 
megakadályozza a kávé túlmelegítését, mely az 
odaégett ízért felelős.

5 lépésben állítható őrlőbetét

Amikor az őrlés finomságáról van szó, ez a 
kávéfőző sosem okoz csalódást. A különböző 
kávétípusok aromájának teljessé tételéhez 
eltérő szemcseméret szükséges. A készülék 
szemcsemérete öt fokozat megadásával 
állítható be a gazdag aromájú eszpresszót 
eredményező legfinomabbtól a könnyebb 
kávéhoz szükséges legdurvábbig.

Gyorsfűtésű vízmelegítő

Amikor az idő alapvető fontossággal bír, 
várakozás nélkül főzhet tökéletes eszpresszót 
és cappuccinót a gyors fűtésű vízmelegítőnek 
köszönhetően, melynek titka a könnyű 
alumínium és rozsdamentes acél váz, aminek 
révén hamar el tudja érni a magas 
hőmérsékletet.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
2-féle kávé főzésére képes Klasszikus tejhabosító, fekete, 5 lépésben állítható őrlőbetét
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Kidolgozás
• Panarello anyaga: Műanyag
• Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
• A készülék anyaga: Műanyag
• Víztartály anyaga: Műanyag

Szerviz
• 2 év garancia

Műszaki adatok
• Frekvencia: 50 Hz
• Feszültség: 230 V
• Kávébab-tartály kapacitása: 180 g
• Hulladéktartály kapacitása: 8 adag
• Vezetékhossz: 0,8 m
• Max. csészemagasság: 95 mm
• Szivattyúnyomás: 15 bar
• Vízforralók: 1
• A víztartály űrtartalma: 1 L

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 420 x 325 x 

295 mm
• Készülék tömege: 6,9 kg

Formatervezés
• Szín: fekete

Származási hely
• Gyártó ország:: Európa

Általános jellemzők
• Kompatibilis kávéadagolás: Egész kávészemek
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Automatikus 

öblítési ciklus, Kivehető központi egység
• Egyszerű használat és kényelem: Levehető 

víztartály
• Speciális funkciók: Kerámiaőrlő, Pannarello kézi 

tejhabosító

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1400 W
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
2-féle kávé főzésére képes Klasszikus tejhabosító, fekete, 5 lépésben állítható őrlőbetét

HD8645/09

http://www.philips.com

