
 

 

Saeco Xsmall
Espressor automat

• Prepară 2 varietăţi de cafea
• Sistem clasic de spumare a 

laptelui
• Negru
• Râșniţă reglabilă în 5 trepte

HD8645/09
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presor super automat printr-o atingere
iferent de cafeaua pe care dore?ti să o încerci, Xsmall macină boabele pe loc prin 
pla atingere a unui buton. Vine echipat cu un sistem manual de spumare pentru a 

nferi un plus de plăcere tuturor cafelelor tale.

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale
• Salvează-ţi concentraţia preferată a cafelei

Ușor de curăţat și întreţinut
• Un aparat întotdeauna curat graţie curăţării automate a circuitului
• Curăţare ușoară graţie tăvii de scurgere lavabile în mașină
• Unitatea de preparare complet detașabilă poate fi curăţată în câteva clipe

Tehnologie avansată pentru a obţine cafeaua perfectă
• 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșniţe ceramice durabile
• Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râșniţei
• Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului clasic de spumare a laptelui
• Cu boilerul cu încălzire rapidă te vei bucura de cafea fierbinte aproape instantaneu



 Sistem clasic de spumare a laptelui

Acest espressor Saeco dispune de sistemul 
clasic de spumare a laptelui pe care barista îl 
denumesc „Pannarello”. Acesta generează 
abur și este scufundat în lapte pentru a pregăti 
spumă de lapte extraordinară. Dezlănţuie 
barista-ul din tine preparând propriile 
specialităţi delicioase din lapte, în mod 
tradiţional!

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.

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 tău. 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.

Râșniţă 100% ceramică

Râșniţele noastre sunt fabricate din ceramică 
de înaltă tehnologie, excepţional de dură și de 

precisă. Boabele proaspete sunt măcinate ușor, 
fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor 
mai bune arome, oferind un gust superior al 
cafelei pentru cel puţin 20.000 de cești.

Râșniţe reglabile în 5 trepte

Când vine vorba de fineţea cafelei măcinate, 
această râșniţă nu va înceta să te uimească. 
Diverse varietăţi de cafea necesită diverse 
granulaţii pentru a-și dezvălui întregul ansamblu 
de arome. Astfel, această râșniţă are cinci 
setări ajustabile - de la o granularitate extrem 
de fină, necesară unui espresso de calitate, 
până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai 
slabe.

Boiler cu încălzire rapidă

Atunci când timpul este esenţial, poţi obţine pe 
loc o ceașcă de espresso sau cappuccino, 
mulţumită boilerului cu încălzire rapidă. 
Secretul său rezidă în învelișul din inox și 
aluminiu, cu ajutorul căruia poate ajunge 
extrem de repede la temperaturi ridicate.
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Finisaj
• Material panarello: Plastic
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (inox)
• Material corp principal: Plastic
• Material rezervor de apă: Plastic

Service
• 2 ani garanţie

Specificaţii tehnice
• Frecvenţă: 50 Hz
• Tensiune: 230 V
• Capacitate recipient pentru boabe: 180 g
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 8 porţii
• Lungime cablu: 0,8 m
• Înălţime max. ceașcă: 95 mm
• Presiune pompă: 15 bar
• Fierbătoare de apă: 1
• Capacitate rezervor de apă: 1 l

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 420 x 325 x 

295 mm
• Greutate produs: 6,9 kg

Design
• Culoare: Negru

Ţara de origine
• Fabricat în: Europa

Specificaţii generale
• Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi
• Curăţare și întreţinere ușoare: Ciclu de clătire 

automată, Unitate de preparare detașabilă
• Utilizare ușoară și confort: Rezervor de apă 

detașabil
• Funcţii speciale: Râșniţă ceramică, Sistem manual 

de spumare a laptelui Pannarello

Durabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1400 W
•
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