
 

 

Saeco Exprelia
Automatický kávovar

• Příprava 7 typů kávy
• Integrovaná karafa a napěňovač 

mléka
• Ocelová/stříbrná
• Mlýnek s možností 15 nastavení

HD8858/01
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ýjimečná káva jemně vyladěná podle vaší chuti

zproblémové parní čištění zaručuje zachování hygieny
odelem Exprelia mohou začínající kávoví experti zažít vzrušení z přípravy kávy tak, jak 

 dělají profesionálové, díky možnosti vybírat až ze 7 nastavení pro každý nápoj a díky 
ručeně dokonalé hygieně s certifikací VDE

Pokročilá technologie vytvořená pro dokonalost kávy
• Lahodné horké cappuccino a latte macchiato jediným dotykem
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

Široká škála káv podle vaší chuti
• Celá řada kávových specialit pouhým stisknutím tlačítka
• Při volbě síly se myslí na to, jak silnou kávu máte rádi
• Vylaďte bohatost kávy díky 15 různým nastavením mlýnku
• Užijte si pěnu tak, jak ji máte rádi, otočením knoflíku
• Vylepšete chuť kávy úpravou doby předspaření

Vysoká míra pohodlí je součástí zážitku
• Zaručená hygiena s patentovanou karafou s parním čištěním
• Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
• Špičkový design s povrchovou úpravou z nerezové oceli
• Plně vyjímatelnou spařovací jednotku lze rychle omýt



 Cappuccino a latte jediným dotykem

Aby byla konzistence krémové pěny 
neodolatelná, zabudovaná karafa na mléko 
napění mléko dvakrát, čímž odstraní bublinky a 
nečistoty. Jediným stisknutím tlačítka naplníte 
bez stříkání přímo do šálku hedvábnou pěnu 
příjemné teploty. Díky výkonnému dvojitému 
ohřívači dokáže napěnit mléko a 
bezprostředně potom připravit espresso, 
abyste měli krásně horké nápoje bez čekání.

Funkce Memo

Po výběru ideální síly z 5 různých nastavení ji 
můžete snadno uložit pomocí funkce Memo. 
Stejně tak můžete nastavit a uložit 
požadovanou délku přípravy a teplotu kávy. 
Každý další šálek tak bude připraven přesně 
podle vaší chuti. Na rozdíl od místního baristy 
už nemusíte přístroji nic připomínat.

Hygienická karafa s parním čištěním

Udržování vysoké hygieny nebylo nikdy tak 
snadné. Díky cyklu parního čištění se 
mechanismus napěňování vyčistí automaticky. 
Tím se odstraní zbytky mléka, aniž by bylo 
potřeba karafu vyprazdňovat. Hygienický 
výkon má certifikaci od nezávislého 
německého zkušebního institutu VDE.

Filtr AquaClean

Nová a patentovaná inovace společnosti Saeco, 
vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste 
svůj plně automatický kávovar využili co 
nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to 
přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset 
odstraňovat vodní kámen až do 5000 šálků* a 
současně získáte výhodu dokonale čisté vody. 
Další výhodou je, že jakmile do svého 
oblíbeného kávovaru Saeco filtr AquaClean 

nainstalujete, upozornění na nutnost 
odstranění vodního kamene se automaticky 
deaktivuje.

Navrženo a vyrobeno v Itálii

Čistý design s elegantní vizí: vzhled tohoto 
přístroje je tak jemný jako káva, kterou 
připravuje. Přední strana z nerezové oceli je 
inspirovaná italským designem a řemeslnou 
zručností a obstojí dlouhodobě v klasické 
i moderní kuchyni. K tomu přidejte intuitivní 
funkce a máte hluboce uspokojující zážitek 
z kávy.

Kávové speciality jedním dotykem

Bohatá nabídka možností od espressa po 
mléčnou pěnu čeká, aby uspokojila vaši touhu 
po kávě. Ať je to pro vás ranní nutnost nebo 
lahůdka po večeři, na dosah ruky máte chuť 
pro každou denní dobu.
Přednosti
Automatický kávovar
Příprava 7 typů kávy Integrovaná karafa a napěňovač mléka, Ocelová/stříbrná, Mlýnek s možností 
15 nastavení
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Servis
• 2letá záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 

400 W

Obecné specifikace
• Rozmanitost stisknutím jednoho tlačítka: 7
• Nastavení síly kávy: 3
• Nastavení teploty: 3
• Nastavení mlýnku: 8
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná síla 

kávy, Nastavitelná teplota, Nastavitelná velikost 
šálku, Nastavitelné množství pěny, Knoflík 
nastavení cremy, Funkce Memo velikosti šálku, 
Paměťová funkce – síla, Paměťová funkce – teplota

• Typ displeje: OLED
• Typ karafy: Základní karafa
• Kávové nápoje: Espresso, Cappuccino, horká voda
• Vhodné pro: Celá kávová zrna, mletá káva
• Počet najednou připravovaných šálků: 2
• Snadné čištění a údržba: Automatický cyklus 

odstranění vodního kamene, Automatický cyklus 
oplachování, Kompatibilní s filtrem AquaClean, 
Automatické čištění karafy, Vyjímatelná spařovací 
jednotka, Jednotlivé části lze mýt v myčce, Ukazatel 
odstranění vodního kamene, Volitelný vodní filtr 
Brita

• Snadné použití a pohodlí: Odnímatelná nádobka na 
odkapávání, Displej, Automatický pohotovostní 
režim, Vyjímatelná nádržka na vodu, Nastavitelná 
tryska, Indikátor prázdné vodní nádržky

• Speciální funkce: Předspaření, Keramický mlýnek, 
Integrovaná karafa, Funkce mleté kávy, Knoflík 
nastavení cremy, Funkce horké vody

• Typ ohřívače: Dvojitý ohřívač vody

Příslušenství
• Včetně: Čisticí kartáček, Odměrka, Testovací 

proužek tvrdosti vody

Země původu
• Vyrobeno v: Itálie

Technické údaje
• Doba přípravy jednoho šálku: 45 (espresso) až 

100 (lungo) s
• Kapacita karafy na mléko: 500 L
• Kapacita nádoby na odpad: až 11 porcí
• Objem nádržky na vodu: 1,5 L
• Frekvence: 50 Hz
• Max. výška šálku: 150 mm
• Napětí: 230 V
• Bojlery: 2 (okamžitá pára)
• Kapacita nádoby na kávová zrna: 300 g
• Délka kabelu: 0,8 m
• Tlak čerpadla: 15 barů

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 420 x 

360 mm
• Hmotnost výrobku: 13 kg

Povrchová úprava
• Materiál odkapávacího podstavce: Nerezová ocel
• Materiál nádržky na vodu: Plastová
• Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)
• Materiál hlavního těla: Nerezová ocel
• Materiál trysky: Chromovaný plast
• Nádoba na odpad: Plastová

Design
• Barva: Nerezová ocel
•

Specifikace
Automatický kávovar
Příprava 7 typů kávy Integrovaná karafa a napěňovač mléka, Ocelová/stříbrná, Mlýnek s možností 
15 nastavení
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* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.
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