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Doskonały smak, wysoka temperatura i czystość.
Na tym polega idealne przygotowanie napojów z mleczną

pianką

Ekspres Exprelia jest gotów w każdej chwili podać Twoją ulubioną kawę. Dzięki

błyskawicznemu interfejsowi wyboru napoju wystarczy jedno naciśnięcie

przycisku, a dzięki podwójnemu bojlerowi samo przygotowanie wybranego

napoju zajmie zaledwie chwilę.

Prawdziwa włoska doskonałość kawy

Doskonała pianka dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na mleko

Napoje mleczne bez konieczności czekania dzięki podwójnemu bojlerowi

Kawa bez posmaku przypalonych ziaren dzięki ceramicznym młynkom

Przygotowywanie napojów zgodnie ze swoimi upodobaniami

Zapamiętywanie ustawień ulubionej kawy

Eskperymentuj ze smakiem kawy dzięki regulowanym młynkom

Lepsza struktura pianki i kawy

Łatwe czyszczenie i konserwacja

Ekspres pozostaje zawsze czysty dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i

usuwania kamienia

Higieniczne spienianie mleka dzięki funkcji automatycznego podwójnego

czyszczenia

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu blokowi zaparzającemu
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Zalety

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.

8-stopniowe, regulowane młynki

Różne mieszanki kawy wymagają różnego

stopnia mielenia, aby wydobyć z nich pełnię

aromatu. W tym ekspresie można ustawić 8

różnych grubości mielenia, od

najdrobniejszego dla prawdziwego espresso po

najgrubsze dla łagodniejszej kawy.

Zapamiętywanie ustawień kawy

Dzięki innowacyjnej funkcji pamięci, która

umożliwia ustawienie odpowiedniego czasu

parzenia, mocy i temperatury, zawsze

otrzymasz filiżankę wyśmienitej kawy

zaparzonej tylko dla Ciebie, zgodnie z Twoimi

preferencjami. Delektuj się wyśmienitą kawą w

ulubionej filiżance za naciśnięciem przycisku.

Wyjmowany blok zaparzający

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.

Pojemnik z funkcją automatycznego

podwójnego czyszczenia

Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w

całkowicie zautomatyzowaną funkcję

podwójnego czyszczenia pojemnika na mleko.

Wykorzystuje ona dwa niezależne cykle

wytwarzania pary, aby szybko wypłukać

pojemnik na mleko po przygotowaniu każdego

napoju, dzięki czemu można za każdym razem

delektować się świeżym mlecznym smakiem.

Higieniczne spienianie mleka nigdy nie było

tak proste.

Automatyczne czyszczenie i usuwanie

kamienia

Firma Saeco zaprojektowała ten ekspres w taki

sposób, aby obieg kawy był automatycznie

czyszczony po włączeniu lub wyłączeniu

urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży

smak każdej filiżanki kawy. Regularne

usuwanie kamienia wydłuża żywotność

ekspresu do kawy. Urządzenie nie tylko

sygnalizuje konieczność usunięcia kamienia —

proces rozpoczyna się automatycznie, a na

ekranie wyświetlane są proste komunikaty, gdy

wymagana jest interwencja użytkownika.

Usuwanie kamienia nigdy nie było tak proste!

Profesjonalny podwójny bojler

Dzięki 2 oddzielnym systemom podgrzewania

zapewniającym optymalną temperaturę kawy i

spieniania mleka ten w pełni automatyczny

ekspres do kawy Saeco zawsze gwarantuje

profesjonalne rezultaty i szybkość działania.

Możesz przygotować dowolną ilość latte

macchiato i cappuccino — każda filiżanka

napoju będzie tak dobra, jak poprzednia, bez

konieczności czekania.

Zintegrowany pojemnik na mleko

Ciesz się napojami mlecznymi

przygotowanymi w automatyczny sposób

dzięki pojemnikowi na mleko z funkcją

automatycznego czyszczenia. Wystarczy wlać

mleko do pojemnika, podłączyć pojemnik do

ekspresu i wybrać rodzaj kawy. Niezależnie od

tego, czy wybierzesz latte macchiato,

cappuccino lub café latte, każdy napój będzie

gotowy w kilka sekund. Pojemnik ekspresu do

kawy Saeco jest wyposażony w wygodną

funkcję automatycznego czyszczenia, co

oznacza, że dwa automatyczne cykle płukania

parą czyszczą rurki pojemnika po każdym

użyciu, gwarantując świeży smak mleka za

każdym razem.
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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: Kawa mielona,

Całe ziarna kawy

Kraj pochodzenia: Wypr. we Włoszech,

Zaprojektowano we Włoszech

Wyjmowany blok zaparzający

Moc: 1400 W

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Długość przewodu: 80 cm

Zrównoważony rozwój

Automatyczny tryb gotowości

Doskonałe espresso

Technologia Espresso: System

przystosowawczy Saeco, System zatrzymujący

aromat: wstępne zaparzanie, System SBS:

regulacja pianki

Serwis

2 lata gwarancji

Wiele napojów

Wiele rodzajów mleka: Wbudowana funkcja

automatycznego przygotowywania mleka,

Przełącznik wyboru ilości mleka, Wyjmowany

pojemnik na mleko

Wygodne użytkowanie

Czyszczenie i konserwacja: Automatyczne

płukanie obiegu kawy, Automatyczne płukanie

obiegu mleka, Cykl usuwania kamienia

Użytkowanie: Regulowany dozownik kawy,

Możliwość używania kawy mielonej, Dostęp

do wszystkich funkcji od przodu urządzenia,

Natychmiastowa para (2 bojlery), Wyjmowany

blok zaparzający, Wyjmowany zbiornik wody

Waga i wymiary

Maksymalna wysokość filiżanki: 150 mm

Waga produktu: 13,4 kg

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):

245 x 360 x 420 mm

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 300 g

Pojemność pojemnika na odpadki: 11 porcji

Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L

Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
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