Cafeteira espresso
automática
Xsmall
Prepara de 2 variedades de
café
Vaporizador clássico de leite
Prata
Moedor ajustável de 5 etapas
HD8745/43

Experimente o aroma de seus grãos de café favoritos
expresso do grão à xícara com um único toque
Seja qual for o café que você deseja experimentar em seguida, a Saeco Xsmall moerá os grãos frescos na hora
com o toque de um botão. Ela vem equipada com um bico de saída de vapor para adicionar um toque de leite
vaporizado em todas as suas bebidas a base de café fresco.
Perfeição do autêntico café expresso italiano
Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador clássico de leite
Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado
Ajuste as bebidas ao seu paladar
Salve o comprimento favorito de seu café
Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis
Limpeza e manutenção fáceis
Com a limpeza automática de circuito, sua máquina estará sempre limpa
O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza
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Destaques
Limpeza automática de circuito

que você ajuste o comprimento do café para
atender ao seu gosto. Desfrute de um saboroso
café pressionando apenas um botão.

Conjunto de preparo do café removível

Vaporizador clássico de leite

A Saeco desenvolveu esta cafeteira expresso
para que seu circuito de café seja limpo com
água automaticamente ao ligar ou desligar a
máquina, fazendo com que o sabor de cada
café preparado seja sempre fresco e agradável.
Moedores 100% em cerâmica

A cafeteira espresso Saeco vem com o
vaporizador clássico de leite, chamado de
"Pannarello" pelos baristas. Ele libera vapor e
deve ser mergulhado no leite para preparar
uma deliciosa espuma. Solte o barista que vive
em você preparando deliciosas especialidades
com leite da maneira tradicional!

O conjunto de preparo do café, uma invenção
da Saeco, é o coração de nossas cafeteiras
espresso e garante a automação. Dependendo
do modelo, esse conjunto é facilmente
acessível da parte frontal ou lateral. Pode ser
removido para limpeza facilmente, garantindo
a máxima higiene do produto.

Moedores ajustáveis com cinco opções

Esta cafeteira expresso Saeco é equipada com
moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa
moedores em cerâmica devido à sua moagem
consistente que não sobreaquece o grão,
oferecendo um café expresso impecável. A
cerâmica também garante um desempenho
durável e o funcionamento totalmente
silencioso.
Salva o comprimento de seu café

Com nossa função de memória, você sempre
terá o seu café expresso preparado de acordo
com suas preferências. Essa função permite

Diferentes tipos de café exigem diferentes
níveis de granulagem para obter um sabor
completo. A granulagem ajustável desta
cafeteira espresso pode ser ajustada de cinco
maneiras, desde a moagem mais ﬁna para um
espresso encorpado até a mais grossa para um
café mais leve.

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com auditoria
KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem
reduzir custos, o consumo de energia e as
emissões de CO2. Como? Eles oferecem
melhorias ambientais signiﬁcativas em uma
ou mais áreas Philips Verde — Eﬁciência
energética, Embalagens, Substâncias
perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e
Conﬁabilidade durante o período de vida útil.
Obtenha mais informações sobre produtos
verdes
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Especiﬁcações
Especiﬁcações técnicas
Material do depósito de água quente: Aço
inoxidável (Inox)
Número de depósitos de água quente: 1
depósito de água quente
Pressão da água na bomba: 15 bar (espresso
perfeito)
Tipos de café compatíveis: Grãos de café
inteiros
País de origem: Desenvolvida na Itália,
Fabricado na Europa
Conjunto de preparo do café removível
Lig/Desl: 1400 W

Voltagem: 220 volt
Frequência: 60 Hz
Comprimento do cabo: 80 cm
Espresso perfeito
Tecnologia Expresso: Sistema de aroma: préinfusão
Serviço
Garantia internacional de 1 ano
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Fácil de usar
Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue
automático do café
Utilização: Conjunto de preparo do café
removível, Reservatório de água removível
Peso e dimensões
Altura máxima da xícara: 95 mm
Peso do produto: 6,9 kg
Dimensões do produto (C x L x A): 295 x 325
x 420 mm
Capacidade de grãos de café: 180 g
Capacidade do contêiner de resíduos:
8 quantidade
Capacidade do reservatório de água: 1 E

