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Saboreie o aroma dos seus grãos frescos

favoritos

Expresso do grão à chávena com um só toque

A Xsmall - o membro mais pequeno da família "do grão à chávena" - combina

design com funcionalidade. A preparação de um expresso excelente é feita com

um só toque num botão - os seus grãos preferidos são moídos na hora para um

aroma intenso.

Moa os seus grãos de café favoritos

Expresso do grão à chávena com um só toque

Moinhos em cerâmica ajustáveis

Pequena e de baixo consumo

Fácil de utilizar

Pannarello para preparar espuma de leite ao seu gosto

Ergonomia nas operações do dia-a-dia

Limpeza e manutenção fáceis

Limpeza automática do circuito de café

Bloco de preparação amovível
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Destaques

Expresso com sistema do grão à chávena

Os seus grãos preferidos são sempre moídos

na hora, para capturar todo o seu aroma em

cada chávena. Desta forma, as máquinas de

café Philips-Saeco com o sistema do grão à

chávena da Saeco permitem saborear um café

excelente e fresco dia após dia.

Moinhos em cerâmica ajustáveis

Os grãos inteiros são moídos na hora para

cada chávena pelos moinhos em cerâmica,

preservando sempre todo o aroma sem

sobreaquecer o café.

Limpeza autom. do circuito de café

Esta funcionalidade garante que todos os

cafés são tão frescos quanto possível: antes de

entrar no modo de espera e após sair deste, a

máquina limpa automaticamente o circuito do

café.

Pannarello

Com o pannarello pode preparar a sua espuma

de leite exactamente como gosta. Basta

mergulhar o pannarello no leite, enquanto o

mexe lentamente com um movimento rotativo.

Prepare a espuma de leite durante o tempo

que desejar para uma espuma mais ou menos

consistente.

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação é o núcleo de todas as

máquinas de café totalmente automáticas e

deve ser sempre mantido limpo. A Saeco

tornou esta tarefa o mais cómoda possível:

retirar, enxaguar e recolocar – está pronto.

Pequena e de baixo consumo

O tamanho pequeno e o acesso frontal a todas

as funcionalidades asseguram que a Xsmall se

adapta a qualquer cozinha. E graças à sua

eficácia (Classe A de acordo com a norma

Suíça) e à desactivação automática, é muito

amiga do ambiente.

Ergonomia diária

Philips-Saeco é um sinónimo de comodidade:

encher grãos ou água, esvaziar a caixa de

recolha de café ou o tabuleiro de recolha de

pingos - todos os compartimentos têm acesso

directo.



Máquina de café automática HD8747/01

Especificações

Expresso Perfeito

Tecnologia do expresso: Sistema de aroma:

pré-preparação

Fácil de utilizar

Limpeza e manutenção: Lavagem automática

do circuito de café

Utilização: Bloco de preparação amovível,

Depósito da água amovível

Dados técnicos

Caldeira: Aço inoxidável

Frequência: 50 Hz

Alimentação: 1400 W

Voltagem: 230 V

Pressão da bomba: 15 bares

Peso e dimensões

Dimensões: 295x325x420 mm

Capacidade de grãos de café: 180 gr

Capacidade da caixa de recolha do café:

8 doses

Capacidade do depósito da água: 1 l
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