
 

 

Saeco Xsmall
Automatický 
espresovač

• Příprava 2 typů kávy
• Klasický napěňovač mléka
• Černá
• Mlýnek s možností 5 nastavení

HD8743/31
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presso „od zrna po šálek“ jedním dotykem
e, co potřebujete, abyste se mohli vydat na nikdy nekončící objevování aromat

Pokročilá technologie vytvořená pro dokonalost kávy
• Vylaďte bohatost kávy díky 5 různým nastavením mlýnku
• Extrahujte maximum chuti se 100% keramickými mlýnky

Vysoká míra pohodlí je součástí zážitku
• Plně vyjímatelnou spařovací jednotku lze rychle omýt
• Cyklus automatického čištění odstraňuje námahu



 Mlýnky s možností 5 nastavení

Pokud jde o jemnost mletí, tento přístroj nikdy 
nezklame. Různé kávové směsi vyžadují různou 
hrubost, aby se rozvinula plná chuť. Tento přístroj 
má proto pět možností nastavení – od nejjemnějšího 
mletí na výrazné espresso až po nejhrubší stupeň 
určený pro přípravu slabší kávy.

100% keramické mlýnky

Robustní 100% keramické mlýnky zaručují chvíle 
ryzího požitku z kávy na celá léta. Keramický 
materiál je na mletí ideální, protože umožňuje stálý 
průtok vody a extrahování nejčistší esence kávových 
zrn. A na rozdíl od ostatních „běžných“ mlýnků 

zabraňuje keramika přehřátí kávy a její připálené 
chuti.

Vyjímatelná spařovací jednotka

Když společnost Saeco před 30 lety vynalezla první 
spařovací jednotku, inspirací byla efektivita a 
jednoduchost použití. Této inspiraci zůstává se svou 
technologií věrná dodnes. Jako vždy se zařízení 
snadno čistí – stačí je vyjmout, pár sekund omýt pod 
tekoucí vodou a stejně snadno vrátit na místo.

Automatické čištění

Díky cyklu automatického čištění se stroj snadno 
udržuje a má delší životnost – namísto úklidu máte 
více času si kávu vychutnat.
Specifikace
HD8743/31

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 

400 W

Obecné specifikace
• Počet najednou připravovaných šálků: 2
• Vhodné pro: Celá kávová zrna, mletá káva
• Typ karafy: Základní karafa
• Speciální funkce: Keramický mlýnek, Ruční 

napěňovač mléka Pannarello, Předspaření
• Snadné použití a pohodlí: Vyjímatelná nádržka na 

vodu
• Snadné čištění a údržba: Vyjímatelná spařovací 

jednotka, Automatický cyklus oplachování, 
Kompatibilní s filtrem AquaClean

• Kávové nápoje: Espresso, horká voda, Cafè Créme

Povrchová úprava
• Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)
• Materiál hlavního těla: Plastový
• Materiál nádržky na vodu: Plastový

Servis
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Tlak čerpadla: 15 barů
• Kapacita nádoby na kávová zrna: 180 g
• Kapacita nádoby na odpad: 8 porcí
• Max. výška šálku: 95 mm
• Bojlery: 1
• Délka kabelu: 0,8 m
• Objem nádržky na vodu: 1 L
• Frekvence: 50 Hz
• Napětí: 230 V

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 7,2 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

295 x 420 x 325 mm

Design
• Barva: Černá

Země původu
• Vyrobeno v: Evropa
•
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