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Smak aromaen fra favorittbønnene dine
espresso fra bønne til kopp med ett trykk

Uansett hva slags kaffe du vil lage, så kverner Saeco Xsmall de ferske bønnene på

stedet kun ved å trykke på en knapp. Den leveres med et damprør som tilfører litt

deilig melkeskum til alle de ferske kaffedrikkene du lager.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

Den klassiske melkeskummeren lager deilig melkeskum

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Lag drikkene slik du liker dem

Lagrer favorittlengden på kaffen din

Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

Den automatiske rengjøringen av kretsen sørger for at maskinen alltid er ren

Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe
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Høydepunkter

Automatisk rengjøring av kretsen

Saeco utformet denne espressomaskinen for å

automatisk rengjøre kaffekretsen med vann når

maskinen startes eller slås av. Dette gir en

utmerket, fersk smak fra hver kaffekopp.

100 % keramiske kverner

Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 %

keramiske kverner. Saeco bruker keramiske

kverner for å gi konsekvent kverning uten å

overopphete kaffebønnen, slik at du får en

plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig

ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Lagre kaffelengden

Du får alltid en perfekt kopp med espresso som

er brygget etter din personlige preferanse,

takket være minnefunksjonen du kan bruke til å

justere kaffens lengde, til det som passer din

smak. Nyt en førsteklasses kaffedrikk med bare

ett knappetrykk.

Klassisk melkeskummer

Denne Saeco-espressomaskinen leveres med

den klassiske melkeskummeren baristaer kaller

Pannarello. Den skiller ut damp og senkes ned

i melken for å tilberede nydelig melkeskum.

Slipp løs din indre barista når du tilbereder

deilige melkespesialiteter på den tradisjonelle

måten.

Fem trinns justerbare kverner

Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer

av grovhet på kaffen for å få frem hele smaken.

Grovheten denne espressomaskinen maler, kan

justeres til fem ulike innstillinger, fra finest for å

få en fyldig espresso, til grovest for å få en

lysere kaffe.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra

Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre

og sikrer automatisering. Avhengig av

modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra

forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at

den enkelt kan rengjøres ved å skylle den

under springen, noe som sikrer best mulig

hygiene.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Vannbeholdermateriale: Rustfritt stål (Inox)

Pumpetrykk: 15 bar

Drift: 1400 W

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Perfekt espresso

Espresso-teknologi: Aromasystem:

forhåndsbrygging

Service

To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke

Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling

av kaffesirkuleringssystemet

Bruk: Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar

vannbeholder

Mål og vekt

Maksimal høyde på kopp: 95 mm

Produktmål (B x D x H): 420 x 325 x 295 mm

Kaffebønnekapasitet: 180 g

Kapasitet for avfallsbeholder: 8 porsjoner

Kapasitet for vanntank: 1 l
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