
 

Fuldautomatisk
espressomaskine

Xsmall

 
Brygger 2 kaffevarianter

Klassisk mælkeskummer

Sort

5-trins, justerbar møllekværn

 

HD8743/11

Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner

bønne-til-kop-espresso med et enkelt tryk

Uanset hvilken kaffe du nu vil smage, bruger Saeco Xsmall helt friskmalede bønner

med et tryk på en knap. Den leveres med et damprør, så du kan tilføje mælkeskum

til alle dine friske kaffedrikke.

Autentisk italiensk kaffeperfektion

Kaffe uden brændt smag takket være 100 % keramiske kværne

Indstil drikkene efter din smag

Gem din foretrukne kaffemængde

Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Nem rengøring og vedligeholdelse

Maskinen er altid ren takket være automatisk rengøring

Nem rengøring grundet aftagelig bryggeenhed



Fuldautomatisk espressomaskine HD8743/11

Vigtigste nyheder Specifikationer

Automatisk rengøring

Saeco har designet denne espressomaskine,

så den automatisk rengøres med vand, når den

tændes eller slukkes. Det giver en

fremragende, frisk smag i hver eneste kop

kaffe.

100 % keramiske kværne

Denne espressomaskine er udstyret med 100

% keramiske kværne. Saeco bruger keramiske

kværne, da de giver en ensartet maling uden at

overophede kaffebønnerne, hvilket giver en

fantastisk espresso. Keramiske kværne sikrer

også en langvarig ydelse og helt lydløs drift.

Gemmer din kaffemængde

Du får altid en perfekt kop espresso, som er

brygget efter netop din smag takket være vores

hukommelsesfunktion, du kan bruge til at

justere mængden af kaffe efter din smag. Nyd

en fremragende kop kaffe efter et enkelt tryk på

en knap.

5-trins justerbare kværne

Forskellige slags kaffe skal kværnes på

forskellige måder for at få smagen til at træde

ordentligt frem. Denne espressomaskine har 5

forskellige kværneindstillinger fra den fineste

maling, der giver en fyldig espresso, til den

groveste maling, der giver en let kaffe.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden, som er en Saeco-opfindelse,

er hjertet i vores espressomaskiner, da den

sikrer automatisering. Bryggeenheden er,

afhængigt af model, let tilgængeligt fra

forsiden eller på siden. Den kan nemt fjernes,

så den kan skylles under hanen for den

maksimale hygiejne.

Design

Farve: Sort og sølv

Overflade

Materiale vandkoger: Rustfrit stål

Materiale drypbakke: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: Plastik

Udløbstudens materiale: Plastik

Oprindelsesland

Fremstillet i: Rumænien

Generelle specifikationer

Velegnet til: Hele kaffebønner

Kopper ad gangen: 2

Nem rengøring og vedligeholdelse:

Automatisk skyllecyklus, Aftagelig

bryggeenhed

Brugervenlighed og komfort: Aftagelig

drypbakke, Aftagelig vandbeholder

Specielle funktioner: Forbrygning

Kaffedrikke: Espresso, varmt vand

Service

2 års reklamationsret

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1400 W

Tekniske specifikationer

Stor beholder til kaffebønner: 180 g

Stor beholder til affald: 8 servings

Kapacitet: vandtank: 1 L

Ledningslængde: 0,8 m

Frekvens: 50 Hz

Maks. kophøjde: 95 mm

Pumpetryk: 15 bar

Spænding: 230 V

Vandkogere: 1

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 420 x 325 x

295 mm

Produktets vægt: 7,2 kg

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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