W pełni automatyczny
ekspres do kawy
Xsmall
Parzenie 2 rodzajów kawy
Klasyczny spieniacz do mleka
Srebrny
5-stopniowy, regulowany
młynek

Poczuj aromat ziaren ulubionej kawy.
Błyskawiczne espresso

HD8747/09

Niezależnie od rodzaju wybranej kawy, ekspres Saeco Xsmall zmieli świeże ziarna
za jednym naciśnięciem przycisku. Ręczny spieniacz do mleka dołączony do
zestawu ubije piankę, dzięki której picie kawy stanie się jeszcze większą
przyjemnością.
Prawdziwa włoska doskonałość kawy
Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom
Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami
Zapamiętywanie czasu parzenia ulubionej kawy
Eskperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom
Łatwe czyszczenie i konserwacja
Czysty ekspres dzięki automatycznemu czyszczeniu obiegu
Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu
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Zalety
Automatyczne czyszczenie obiegu

Zapamiętywanie czasu parzenia

5-stopniowe, regulowane młynki

Ekspres został zaprojektowany przez ﬁrmę
Saeco w taki sposób, aby obieg kawy był
automatycznie czyszczony po włączeniu lub
wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to
doskonały, świeży smak każdej ﬁliżanki kawy.

Dzięki funkcji pamięci, która umożliwia
ustawienie odpowiedniego czasu parzenia,
zawsze otrzymasz ﬁliżankę wyśmienitej kawy
zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi
preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą
za naciśnięciem przycisku.

Różne mieszanki kawy wymagają różnego
stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię
aromatu. W tym ekspresie można ustawić 5
różnych grubości mielenia, od
najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po
najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

Klasyczny spieniacz do mleka

Wyjmowany blok zaparzający

Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w
klasyczny spieniacz do mleka nazywany
„Pannarello”. Spieniacz wytwarza parę —
należy go zanurzyć w mleku, aby przygotować
cudowną piankę. Wyzwól w sobie baristę,
przygotowując pyszne napoje mleczne w
tradycyjny sposób!

System parzenia, wynalazek ﬁrmy Saeco, to
serce naszych ekspresów do kawy, które
zapewnia ich automatyczne działanie. W
zależności od modelu blok zaparzający jest
łatwo dostępny z przodu lub z boku
urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej
higieny można go bez problemu wyjąć i łatwo
wyczyścić, opłukując pod bieżącą wodą.

Ceramiczne młynki

Ekspres do kawy jest wyposażony w
ceramiczny młynek. Saeco wykorzystuje
młynki ceramiczne, ponieważ dokładne
mielenie bez przegrzewania ziaren to
gwarancja znakomitego espresso. Młynki
ceramiczne gwarantują też trwałość i cichą
pracę ekspresu.
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Dane techniczne
Dane techniczne
Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
Liczba bojlerów wody: 1 bojler
Ciśnienie wody w pompie: 15 barów
(doskonałe espresso)
Obsługiwane rodzaje kawy: Całe ziarna kawy
Kraj pochodzenia: Zaprojektowano we
Włoszech, Wyprodukowano w Europie
Wyjmowany blok zaparzający
Moc: 1400 W
Napięcie: 230 V
Częstotliwość: 50 Hz
Długość przewodu: 80 cm

Doskonałe espresso
Technologia Espresso: System zatrzymujący
aromat: wstępne zaparzanie
Serwis
2 lata gwarancji
Wygodne użytkowanie
Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne
płukanie obiegu kawy
Użytkowanie: Wyjmowany blok zaparzający,
Wyjmowany zbiornik wody
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Dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Znaki towarowe
są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich ﬁrm.

www.philips.com

Waga i wymiary
Maksymalna wysokość ﬁliżanki: 95 mm
Waga produktu: 7,2 kg
Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):
420 x 325 x 295 mm
Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 180 g
Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji
Pojemność zbiornika wody: 1 L

