
 

Volautomatische
espressomachine

Xsmall

 
Zet 2 koffievarianten

Klassieke melkopschuimer

Zwart

In 5 stappen verstelbare molens

 

HD8743/11

Proef het aroma van koffiebonen
van koffieboon tot espresso met één druk op de knop

Welke koffie u ook wilt proberen, de Saeco Xsmall zorgt met één druk op de knop

voor vers gemalen bonen. Hij wordt geleverd met een stoompijpje om een dot

heerlijk melkschuim aan uw koffie toe te voegen.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

Bereid dranken naar uw smaak

Onthoud uw favoriete hoeveelheid koffie

Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem

Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem



Volautomatische espressomachine HD8743/11

Kenmerken Specificaties

Automatische reiniging van het

doorloopsysteem

Saeco heeft deze espressomachine ontworpen

om automatisch bij het in- of uitschakelen van

de machine het koffiedoorloopsysteem te

reinigen met water. Dit geeft een geweldige,

verse smaak aan elke kop koffie.

100% keramische molens

Deze espressomachine is voorzien van 100%

keramische molens. Saeco gebruikt keramische

molens vanwege hun consequente maling

zonder de koffieboon voor een onberispelijke

espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor

duurzame prestaties en een totaal stille

werking.

Onthoud uw hoeveelheid koffie

Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met

instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur

krijgt u altijd een perfecte kop koffie die

speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur

wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop

koffie in uw favoriete mok met slechts één druk

op de knop.

In 5 stappen verstelbare molens

Verschillende koffiemelanges vragen om

verschillende maalinstellingen. De

malingskorreligheid van deze

espressomachine kan in 5 instellingen worden

ingesteld, van de fijnste instelling voor een

volle espresso tot de grofste voor een lichtere

koffie.

Afneembare zetgroep

Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt

het hart van onze machines en verzorgt het

automatische proces. Het zetsysteem is

(afhankelijk van het model), gemakkelijk

toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan

eenvoudig worden verwijderd voor reiniging

onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Ontwerp

Kleur: Zwart en zilver

Afwerking

Materiaal boiler: Roestvrij staal

Materiaal lekbak: Roestvrij staal

Materiaal hoofdunit: Plastic

Materiaal tuit: Plastic

Land van herkomst

Geproduceerd in: Roemenië

Algemene specificaties

Compatibel koffie serveren: Hele koffiebonen

koppen tegelijkertijd: 2

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Automatische spoelcyclus, Afneembare

zetgroep

Gebruiksgemak en comfort: Afneembare

lekbak, Verwijderbaar waterreservoir

Speciale functies: Pre-brewing

Koffiedranken: Espresso, heet water

Service

2 jaar garantie

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1400 W

Technische specificaties

Capaciteit koffiebonenreservoir: 180 gr

Capaciteit koffiediklade: 8,0 porties

Capaciteit waterreservoir: 1 L

Snoerlengte: 0,8 m

Frequentie: 50 Hz

Max. kophoogte: 95 mm

Pompdruk: 15 bar

Voltage: 230 volt

Waterboilers: 1

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 420 x

325 x 295 mm

Productgewicht: 7,2 kg

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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