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Xsmall

 
Valmistab kahte kohvijooki

Klassikaline piimavahustaja

Hõbedane

Viieastmeliselt seadistatav
kohviveski

 

HD8747/09

Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
ühe nupuvajutusega „bean-to-cup” espresso

Millist kohvisorti te ka ei soovi järgmisena proovida, Xsmall jahvatab oad kohapeal

kõigest ühe nupuvajutusega. Ka on see varustatud käsivahustajaga, mis muudab

värske kohvijoogi sametiselt mõnusaks.

Autentne ja perfektne itaalia kohv

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Kohv, millel puudub kõrbenud maitse tänu täiskeraamilistele kohviveskitele

Selline jook, nagu just teile maitseb

Salvestage oma meelepärane kohvikogus

Mängige kohvi rikkaliku maitsega tänu meie seadistatavatele kohviveskitele

Lihtne puhastada ja hooldada

Tänu automaatsele ringlussüsteemi puhastusele on kohvimasin alati puhas

Eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne
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Esiletõstetud tooted

Automaatne ringlussüsteemi puhastus

Saeco disainis sellele espressomasinale

automaatse puhastuse süsteemi, et masina

käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks

kohvi ringlussüsteem automaatselt veega.

Tulemuseks on suurepärane värske maitsega

kohv igas kohvitassis.

100%-liselt keraamilised kohviveskid

Sellel espressomasinal on 100%-liselt

keraamilised kohviveskid. Saeco kasutab

keraamilisi kohviveskeid, sest need jahvatavad

täiusliku espresso saamiseks ühtlaselt ja ei

kuumuta kohviuba üle. Keraamilised

kohviveskid tagavad ka kauakestva jõudluse ja

ülivaikse töörežiimi.

Salvestab teie kohvikoguse

Tänu vastavalt teie maitsele reguleeritava

kohvikoguse mälufunktsioonile saate alati

täiusliku tassi espressot, mis on teie isiklike

eelistuste järgi valmistatud. Nautige

suurepärast kohvijooki vaid ühe

nupuvajutusega.

Klassikaline piimavahustaja

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline

piimavahustaja, mida baristad kutsuvad

pannarello'ks. Imelise piimavahu

valmistamiseks väljastab see auru ja tuleb

kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine

barista ja valmistage hõrke piimajooke

traditsioonilisel viisil!

Viieastmeliselt seadistatavad kohviveskid

Erinevad kohvisegud peavad täiusliku maitse

saamiseks olema erineva teralisusega. Selle

espressomasina jahvatuse teralisust saab

reguleerida viieastmeliselt, alates peeneimast

jahvatusest rikkaliku espresso jaoks kuni

jämedaimani kergema kohvi valmistamiseks.

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Saeco väljatöötatud kohvivalmistusliides on

meie espressomasinate tuum, tagades

automaatse töö. Sõltuvalt mudelist pääseb

kohvivalmistusliidesele hõlpsalt ligi eest või

külje pealt. Selle saab puhastamise

lihtsustamiseks vaevata eemaldada, loputades

seda maksimaalse hügieeni tagamiseks kraani

all.
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Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Katla materjal: Roostevaba teras

Veeboilerite arv: 1 boiler

Veesurve pumbas: 15 baari (täiuslik espresso)

Sobivad kohvitüübid: Terved kohvioad

Päritoluriik: Disainitud Itaalias, Valmistatud

Euroopas

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Võimsus: 1400 W

Pinge: 230 V

Sagedus: 50 Hz

Juhtme pikkus: 80 cm

Täiusliku espresso

Espressotehnoloogia: Aroomisüsteem – enne

kohvi valmistamist

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Lihtne kasutada

Puhastamine ja korrashoid: Automaatne kohvi

ringlussüsteemi loputamine

Kasutamine: Eemaldatav kohvivalmistusliides,

Eemaldatav veepaak

Kaal ja mõõtmed

Suurim tassi kõrgus: 95 mm

Toote kaal: 7,2 kg

Toote mõõtmed (L x S x K): 420 x 325 x

295 mm

Kohvioasalve maht: 180 g

Jäätmenõu maht: 8 valmistuskorda

Veepaagi mahtuvus: 1 l
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