
 

Täysin automaattinen
espressokeitin

Xsmall

 
Kahden kahvilaadun valmistus

Klassinen maidonvaahdotin

Musta

Viisiportainen kahvimyllyn
säätö
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Maista suosikkipapujesi aromi
Espressoa pavuista yhdellä painalluksella

Juotpa millaista kahvia tahansa, Saeco Xsmall jauhaa tuoreet pavut yhden

painikkeen painalluksella. Laitteen mukana tulevan höyryputken ansiosta voit

viimeistellä herkulliset kahvijuomat maitovaahdolla.

Aito italialainen kahvinautinto

Täyskeraaminen kahvimylly – ei palanutta makua

Valmista juomat oman makusi mukaan

Tallenna suosikkikahvisi pituus

Valitse oman makusi mukainen jauhatusaste

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Automaattinen kahvipiirin puhdistus pitää keittimesi puhtaana

Irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
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Kohokohdat

Automaattinen kahvipiirin puhdistus

Kahvipiirin automaattinen puhdistus vedellä

koneen käynnistyksen ja sammutuksen

yhteydessä takaa upean kahvinautinnon joka

kerta.

Täyskeraaminen kahvimylly

Tässä espressokeittimessä on Saecon

täyskeraaminen kahvimylly. Keraaminen mylly

jauhaa kahvipavut tasaisesti niitä liikaa

kuumentamatta ja tuottaa näin moitteettoman

espresson. Mylly on myös pitkäikäinen ja

hiljainen käytössä.

Tallentaa muistiin juomasi vahvuuden

Tallenna keittimen muistiin suosikkikahvisi

pituus, ja saat aina täydellisen kupin kahvia –

yhdellä painikkeen painalluksella.

Viisiportainen kahvimyllyn säätö

Eri kahvilaadut vaativat erilaisen jauhatuksen.

Tässä espressokeittimessä on viisi

jauhatusasetusta aina täyteläisimmästä

espressojauhatuksesta kevyemmän kahvin

karkeaan jauhatukseen.

Irrotettava suodatinyksikkö

Saecon kehittämä suodatinyksikkö on

automaattisten espressokeittimiemme sydän.

Siihen pääsee helposti käsiksi mallista

riippuen joko edestä tai sivusta. Koska

suodatinyksikön voi irrottaa, se on helppo

huuhtoa puhtaaksi juoksevan veden alla.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Musta & hopea

Pinnoitus

Boilerin materiaali: Ruostumatonta terästä

Valumisastian materiaali: Ruostumatonta

terästä

Rungon materiaali: Muovi

Kaatonokan materiaali: Muovi

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Romania

Yleiset tiedot

Käytettävä kahvityyppi: Kokonaiset kahvipavut

Samaan aikaan valmistettavien kupillisten

määrä: 2

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Automaattinen

huuhtelujakso, Irrotettava suodatinyksikkö

Helppo ja mukava käyttää: Irrotettava

valumisastia, Irrotettava vesisäiliö

Erityistoiminnot: Esikeitin

Kahvijuomat: Espresso, kuuma vesi

Huolto

2 vuoden takuu

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1400 W

Tekniset tiedot

Papusäiliön tilavuus: 180 g

Jätesäiliön tilavuus: 8 annosta

Tilavuus, vesisäiliö: 1 V

Johdon pituus: 0,8 m

Taajuus: 50 Hz

Kupin enimmäiskorkeus: 95 mm

Pumpun paine: 15 baaria

Jännite: 230 V

Vesiboilerit: 1

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 420 x 325 x

295 mm

Tuotteen paino: 7,2 kg
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