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Perfekt, varm, ren.
Den ultimate melkeskumopplevelsen

Kaffemaskinen Saeco Exprelia er alltid klar til å servere favorittkaffen din. Uansett hva du liker, blir det laget med

ett knappetrykk, takket være grensesnittet som gir deg umiddelbart valg av drikk, og kaffemaskinens doble koker.

Perfekt, autentisk italiensk kaffe

Perfekt melkeskum med den integrerte melkekaraffelen

Den doble dampkokeren gir melkespesialiteter uten ventetiden

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Lag drikkene slik du liker dem

Lagre kaffeinnstillingene du foretrekker

Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

Forsterk kaffens skum og fylde

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking

Den automatiserte doble rengjøringen gir hygienisk melkeskumming

Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe

Banebrytende utforming med utførelse i rustfritt stål
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Høydepunkter

Rustfritt stål

Den banebrytende utformingen til Saeco-

espressomaskinen blir komplett med utførelsen

i rustfritt stål. Det rustfrie stålet gir et ytre i høy

kvalitet og gjør at den skiller seg ut på

kjøkkenbenken. Den gir også høyere

bestandighet, slik at du får langvarig ytelse.

100 % keramiske kverner

Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 %

keramiske kverner. Saeco bruker keramiske

kverner for å gi konsekvent kverning uten å

overopphete kaffebønnen, slik at du får en

plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig

ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Åtte trinns justerbare kverner

Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer

av grovhet på kaffen for å få frem hele smaken.

Grovheten denne espressomaskinen maler, kan

justeres til åtte ulike innstillinger, fra finest for å

få en fyldig espresso, til grovest for å få en

lysere kaffe.

Lagrer kaffeinnstillingene

Du får en perfekt kopp espresso hver gang som

er traktet kun for deg, etter hva du foretrekker,

takket være vår nyskapende minnefunksjon

som kan justere kaffens lengde, styrke og

temperatur. Nyt en utmerket kaffedrikk i

favorittkoppen med ett knappetrykk.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra

Saeco, er hjertet av espressomaskinene våre

og sikrer automatisering. Avhengig av

modellen er bryggegruppen lett tilgjengelig fra

forsiden eller siden. Den er enkel å ta ut, slik at

den enkelt kan rengjøres ved å skylle den

under springen, noe som sikrer best mulig

hygiene.

Automatisk dobbel rengjøring av karaffelen

Du får denne Saeco-espressomaskinen med

en fullstendig automatisert dobbel

rengjøringsfunksjon til melkekaraffelen. Den

doble rengjøringen bruker to uavhengige

dampsykluser for å skylle melkekaraffelen raskt

etter hver kaffedrikk du tilbereder, slik at du får

en drikk med fersk melk hver gang. Hygienisk

melkeskumming har aldri vært så enkelt.

Automatisk rengjøring og avkalking

Saeco utformet denne espressomaskinen for at

den automatisk skal rengjøre kaffesystemet

med vann når maskinen startes opp eller slås

av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket

og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger

espressomaskinens levetid. Maskinen har ikke

bare et varsel for når avkalking blir nødvendig.

Den automatiske avkalkingsprosessen starter

på maskinen og veileder deg med klare

meldinger på skjermen når du må foreta deg

noe. Avkalking har aldri vært så enkelt!

Profesjonell dobbel dampkoker

Med to separate oppvarmingssystemer som gir

optimal temperatur for både kaffe og

melkeskumming, sikrer denne helautomatiske

Saeco-espressomaskinen profesjonell ytelse

og hastighet hver gang. Du kan tilberede så

mange latte macchiato og cappuccinoer du

ønsker gang på gang, og hver kopp blir like god

som den forrige.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Vannbeholdermateriale: Rustfritt stål (Inox)

Antall vannkokere: Én koker

Vanntrykk i pumpe: 15 bar (perfekt espresso)

Kaffetyper som støttes: Malt kaffe, Hele

kaffebønner

Opprinnelsesland: Produsert i Italia, Designet i

Italia

Bryggegruppe som kan fjernes

Drift: 1400 W

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Ledningslengde: 80 cm

Bærekraftighet

Automatisk standby

Perfekt espresso

Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem,

Aromasystem: forhåndsbrygging, SBS: adapter

for krem

Service

1 års garanti

Flere typer drikke

Flere variasjoner av melk: Integrert funksjon for

å få melk automatisk, Mengdekontroll for melk,

Avtakbar melkekaraffel

Lett å bruke

Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling

av kaffesirkuleringssystemet, Automatisk

skylling av melkekrets, Avkalkningssyklus

Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for

kvernet kaffe, Tilgang fra fronten til alle

funksjoner, Øyeblikkelig steam (2

vannbeholdere), Bryggegruppe som kan

fjernes, Avtakbar vannbeholder

Mål og vekt

Maksimal høyde på kopp: 150 millimeter

Produktvekt: 14,2 kg

Produktmål (B x D x H):

245 x 420 x 360 millimeter

Kaffebønnekapasitet: 300 g

Avfallsbeholderkapasitet: 11 porsjoner

Kapasitet for melkekaraffel: 0,5 L

Kapasitet for vanntank: 1,5 L
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