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Опитайте аромата на любимото си кафе на зърна

Еспресо "от зърната до чашата" с едно докосване

Каквото и кафе да искате да опитате, Saeco Xsmall ще смели зърната на място с едно

докосване на бутон. Тя е оборудвана с ръчна приставка за разпенване за добавяне на нотка

удоволствие от млечна пяна към всичките ви свежи кафени напитки.

Перфектно автентично италианско кафе

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна.

Кафе без вкус на изгоряло благодарение на 100% керамични мелачки

Настройте напитките според вкуса си

Записва дължината на любимото ви кафе

Насладете се на богатството на кафето с нашите регулируеми мелачки

Лесно почистване и поддръжка

Машината винаги ще бъде чиста, благодарение на автоматичното почистване на веригата.

Лесно почистване, благодарение на подвижната група за приготвяне



Супер автоматична машина за еспресо HD8747/09

Акценти Спецификации

Автоматично почистване на веригата

Saeco създаде тази машина за еспресо с автоматично

почистване на веригата за направа на кафе с вода при

стартиране или изключване. Това предава страхотен,

свеж вкус на всяка чаша кафе.

100% керамични мелачки

Тази машина за еспресо е оборудвана със 100%

керамични мелачки. Saeco използват керамични

мелачки поради равномерното смилане без

прегряване на кафените зърна за безупречно

еспресо. Керамиката също осигурява дълготрайна

ефективност и наистина тиха работа.

Записва дължината на кафето

Винаги ще получавате перфектна чаша еспресо,

приготвено по собствените ви предпочитания,

благодарение на нашата функция за запомняне, която

разрешава да регулирате дължината на кафето

според вкуса си. Наслаждавайте се на превъзходна

напитка само с натискане на един бутон.

Приставка Classic за разп. на мляко

Тази еспресо машина Saeco се предлага с класически

уред за млечна пяна, който професионалистите в

правенето на кафе наричат "Pannarello". Той

разпределя пара и е потопен в млякото за

приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте

бариста в себе си, като приготвяте вкусни млечни

специалитети по традиционния начин!

мелачки с възможност за регулиране в 5 стъпки

Различните сортове кафе изискват различно ниво на

гранулиране за разкриване на пълния си вкус.

Гранулирането на тази машина за еспресо може да

се регулира в 5 стъпки – от най-финото смилане, за

еспресо с плътен вкус, до най-грубото за леко кафе.

Подвижен блок за приготвяне

Групата за приготвяне, изобретение на Saeco, е в

сърцето на нашата машина за кафе, осигурявайки

автоматизация. Групата за приготвяне, в зависимост

от модела, е лесно достъпна от предната страна.

Може да се отстранява без усилия за лесно

почистване чрез изплакване под течаща вода за

максимална хигиена.

Идеалното еспресо

Еспресо технология: Система за аромат:

предварително приготвяне

Лесна употреба

Почистване и поддръжка: Автоматично промиване

на веригата за кафе

Употреба: Подвижен блок за приготвяне, Подвижен

резервоар за вода

Технически данни

Парен резервоар: Неръждаема стомана

Честота: 50 Hz

Power: 1400 W

Напрежение: 230 V

Налягане на помпата: 15 бара

Тегло и размери

Максимална височина на чашката: 95 мм

Размери на продукта (Д x Ш x В): 420 x 325 x

295 мм

Вместимост за кафе на зърна: 180 г

Вместимост на контейнера за отпадъци:

8 чаши

Вместимост на резервоара за вода: 1 л
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