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Perfect, heet, schoon.
Dat is optimaal genieten van melkschuim

Het Saeco Exprelia-koffiezetapparaat bereidt al uw favoriete koffiespecialiteiten met één druk op de

selectieknop. En dankzij de dubbele boiler is uw drankje in een oogwenk gereed.

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

Perfect melkschuim dankzij de geïntegreerde melkbeker

Melkspecialiteiten zonder wachten dankzij een dubbele boiler

Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens

Bereid dranken naar uw smaak

Uw favoriete koffie-instellingen opslaan

Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens

Extra crèmelaag en textuur

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken

Hygiënisch melk opschuimen dankzij geautomatiseerde dubbele reinigingsfunctie

Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Geavanceerd ontwerp met roestvrijstalen afwerking



Volautomatische espressomachine HD8856/01

Kenmerken

Roestvrij staal

Het geavanceerde ontwerp van uw Saeco-

espressomachine wordt gecomplimenteerd

door de roestvrijstalen afwerking. Het roestvrij

staal geeft een hoogwaardige uitstraling en

maakt de Saeco de blikvanger in uw keuken,

maar zorgt er ook voor dat uw machine langer

meegaat.

100% keramische molens

Deze espressomachine is voorzien van 100%

keramische molens. Saeco gebruikt keramische

molens vanwege hun consequente maling

zonder de koffieboon voor een onberispelijke

espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor

duurzame prestaties en een totaal stille

werking.

In 8 stappen verstelbare molens

Verschillende koffiemelanges vragen om

verschillende maalinstellingen. De

malingskorreligheid van deze

espressomachine kan in 8 instellingen worden

ingesteld, van de fijnste instelling voor een

volle espresso tot de grofste voor een lichtere

koffie.

Slaat uw koffie-instellingen op

Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met

instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur

krijgt u altijd een perfecte kop koffie die

speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur

wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop

koffie in uw favoriete mok met slechts één druk

op de knop.

Afneembare zetgroep

Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding- vormt

het hart van onze machines en verzorgt het

automatische proces. Het zetsysteem is

(afhankelijk van het model), gemakkelijk

toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan

eenvoudig worden verwijderd voor reiniging

onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Beker met automatische dubbele

reinigingsfunctie

Deze Saeco espressomachine beschikt over

een volledig geautomatiseerde tweevoudige

reinigingsfunctie voor de melkbeker. De

tweevoudige reiniging bestaat uit twee

onafhankelijke stoomcycli die uw melkbeker

snel afspoelen na elke koffiedrank die u maakt,

zodat u altijd over vers opgeschuimde melk

beschikt. Hygiënisch melk opschuimen was

nog nooit zo gemakkelijk.

Automatisch reinigen en ontkalken

Het koffiedoorloopsysteem van deze

espressomachine wordt automatisch met water

gereinigd wanneer u de machine in- of

uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van

verse koffie met een heerlijke smaak.

Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur

van uw espressomachine. Deze machine geeft

niet alleen een signaal wanneer de machine

moet worden ontkalkt, maar het automatische

ontkalkingsproces start op uw machine en

helpt u met duidelijke berichten op het scherm

bij de verschillende stappen. Ontkalken was

nog nooit zo eenvoudig!

Professionele dubbele boiler

Met 2 afzonderlijke verwarmingssystemen voor

zowel de optimale koffie- als

melkopschuimtemperatuur, bent u met deze

Saeco volledig automatische espressomachine

keer op keer gegarandeerd van professionele

prestaties en snelheid. U kunt zo veel latte

macchiato's en cappuccino's voorbereiden als

u maar wilt, de een na de andere en elke

precies zoals goed zoals de vorige zonder te

wachten.



Volautomatische espressomachine HD8856/01

Specificaties

Technische specificaties

Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers

Aantal waterboilers: 1 boiler

Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)

Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele

koffiebonen

Land van herkomst: Gemaakt in Italië,

Ontworpen in Italië

Afneembare zetgroep

Vermogen: 1400 W

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Snoerlengte: 80 cm

Duurzaamheid

Automatische stand-byoptie

Perfecte espresso

Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-

systeem, Aromasysteem: pre-brewing, SBS:

aanpasbare crème

Service

1 jaar garantie

Meerdere dranken

Melkvariaties: Ingebouwde melkfunctie,

Selectiefunctie voor de hoeveelheid melk,

Verwijderbare melkbeker

Gebruiksvriendelijk

Reiniging en onderhoud: Automatische

spoeling van koffiedoorloopsysteem,

Automatische spoeling van

melkdoorloopsysteem, Ontkalkingscyclus

Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Omloop voor

gemalen koffie, Aan de voorzijde toegang tot

alle functies, Direct stoom (2 boilers),

Afneembare zetgroep, Verwijderbaar

waterreservoir

Gewicht en afmetingen

Maximale kophoogte: 150 mm

Gewicht van het product: 14,2 kg

Productafmetingen (l x b x h): 245 x 420 x

360 mm

Koffiebooncapaciteit: 300 gr

Capaciteit van koffierestenbakje: 11 porties

Capaciteit melkbeker: 0,5 L

Capaciteit waterreservoir: 1,5 L
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