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Brygger 2 kaffevarianter

Klassisk mjölkskummare

Svart

Kvarn med 5 justerbara steg

 

HD8743/11

Känn aromen av dina favoritkaffebönor
enknapps-espresso från böna till kopp

Vad du än vill pröva för kaffe härnäst kan Saeco Xsmall färskmala bönorna direkt

med en knapptryckning. Levereras med en manuell mjölkskummare för att göra

alla dina kaffeupplevelser ännu mer njutbara.

Fulländat äkta italienskt kaffe

Kaffe utan bränd smak tack vare 100 % keramiska kvarnar

Tillred drycken efter eget tycke och smak

Sparar favoritinställningen för kaffemängd

Variera styrka och smak med våra justerbara kvarnar

Enkel att rengöra och underhålla

Alltid ren maskin tack vare automatisk rengöring av kaffekretsarna

Enkel rengöring tack vare löstagbar bryggrupp



Automatisk espressomaskin HD8743/11

Funktioner Specifikationer

Automatisk rengöring av kretsarna

Saeco formgav den här espressomaskinen så

att kaffekretsarna automatiskt rengörs med

vatten när den slås på eller stängs av, vilket

ger varje kopp kaffe en god, nybryggd smak.

Kvarnar i 100 % keramik

Den här espressomaskinen är utrustad med

kvarnar i 100 % keramik. Saeco använder

keramikkvarnar därför att de ger en konsekvent

malning utan att överhetta kaffebönan, för en

oklanderlig espresso. Keramik garanterar också

långvarig prestanda och en fullständigt tyst

funktion.

Sparar inställningen för kaffemängd

Du får alltid en perfekt kopp espresso som

bryggs enligt dina personliga önskemål tack

vare vår memoreringsfunktion som låter dig

justera kaffet efter önskad mängd. Njut av en

superb kaffedryck med bara en knapptryckning.

Kvarnar som är justerbara i 5 steg

Olika kaffeblandningar kräver olika

malningsgrad för att smaken ska komma till sin

rätt. Med den här espressomaskinen kan du

justera malningen i 5 olika steg – från den

finaste malningen för en fyllig espresso till den

grövsta för ett mildare, lättare kaffe.

Löstagbar bryggrupp

Bryggruppen, som är en Saeco-uppfinning, är

hjärtat i våra espressomaskiner och ser till att

automatiken fungerar. Bryggruppen är,

beroende på modellen, lätt tillgänglig från

framsidan eller sidan. Den kan utan

ansträngning tas av för enkel rengöring under

kranen för god hygien.

Design

Färg: Svart och silver

Legering

Kokarens material: Rostfritt stål

Droppbrickans material: Rostfritt stål

Material i huvudenhet: Plast

Material till pip: Plast

Ursprungsland

Tillverkad i: Rumänien

Allmänna specifikationer

Passar för: Hela kaffebönor

Koppar samtidigt: 2

Enkel att rengöra och underhålla: Automatisk

sköljning, Löstagbar bryggrupp

Enkel och bekväm att använda: Löstagbar

droppbricka, Löstagbar vattentank

Specialfunktioner: Förbryggning

Kaffedrycker: Espresso, varmt vatten

Service

2 års garanti

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 400 W

Tekniska specifikationer

Behållare för kaffebönor, kapacitet: 180 gr

Avfallsbehållare, kapacitet: 8 portioner

Kapacitet, vattentank: 1 L

Sladdlängd: 0,8 m

Frekvens: 50 Hz

Max. höjd för mugg: 95 mm

Pumptryck: 15 bar

Spänning: 230 V

Vattenkokare: 1

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H): 420 x 325 x

295 mm

Produktens vikt: 7,2 kg

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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