
 

 

Saeco Exprelia
Täisautomaatne 
espressomasin

• Valmistab seitset kohvijooki
• Sisseehitatud piimakann ja -

vahustaja
• Teras/hõbe
• 15-astmeliselt seadistatav 

kohviveski
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õrk kohv täpselt teie maitse järgi
õestatult hügieeniline tüütu aurupuhastuseta
prelia abil saavad tulevased kohvieksperdid luua tassitäie tipptasemel kohvi, 
imalusega seadistada kuni seitset erinevat näitajat. VDE-sertifikaat tagab täiusliku 
gieenilisuse.

Täiustatud tehnoloogia, mis on mõeldud ideaalse kohvi loomiseks
• Hõrgutav kuum cappuccino ja latte macchiato ühe nupuvajutusega
• 20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele

Valik kohvijooke teie maitse järgi
• Rikkalik valik erikohve ühe nupuvajutusega
• Kanguse valimise funktsiooniga saate salvestada oma kohvi kanguse eelistused
• Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 15-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega
• Nautige nupupöörde abil täpselt soovitud kreemikihti
• Peenhäälestage kohvi maitset eelkeetmisaja seadistamisega

Tõeline mugavus on osa elamusest
• Patenditud aurupuhastusega nõu tagab hügieenilisuse
• AquaCleani filtri abil kuni 5000 kohvitassi* katlakivieemalduseta
• Uuenduslik kujundus roostevabast terasest viimistlusega
• Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega



 Ühe nupuvajutusega cappuccino ja latte

Sisseehitatud piimanõu vahustab piima kaks 
korda, eemaldades mullid ja tagades 
vastupandamatult puhta ja kreemise vahu. Vaid 
üks nupuvajutus ja teie tassi voolab 
pritsmeteta, sametine ja ideaalsel 
temperatuuril piimavaht. Võimas topeltkatel 
võimaldab luua auru piima vahustamiseks ja 
keeta espressot kohe pärast seda, tagades 
täiuslikud kuumad joogid lühima võimaliku 
ajaga.

Mälufunktsioon

Kui olete 5 seadistuse seast ideaalse kanguse 
välja valinud, saate selle koos soovitud koguse 
ja temperatuuriga mälufunktsiooni abil 
salvestada. Järgmistel kordadel on iga tassitäis 
kohandatud just teie maitsele vastavaks. Te ei 

pea seda enam kunagi üle kordama, mitte nagu 
kohaliku barista puhul.

Hügieenilise aurupuhastusega nõu

Hügieenilisuse tagamine pole kunagi olnud nii 
lihtne. Aurupuhastustsükkel puhastab 
vahustamismehhanismi automaatselt, 
eemaldades piimajäägid ja kõrvaldades vajaduse 
piimanõu tühjendamiseks. Toimingu 
hügieenilisusele on andnud sertifikaadi 
sõltumatu Saksamaa katseinstituut VDE.

AquaCleani filter

Saeco uus patenditud AquaCleani veefilter 
tagab teie täisautomaatsest kohvimasinast 
parimad võimalikud tulemused. Kui vahetate 
filtrit, kui masin seda nõuab, on tagatud täiesti 
puhas vesi kuni 5000 kohvitassi vältel*. 
Lisaboonusena lülitatakse kohe pärast teie 

Saeco lemmikkohvimasinasse AquaCleani filtri 
paigaldamist automaatselt välja masina 
katlakivieemalduse teavitusalarm.

Disainitud ja valmistatud Itaalias

Selle elegantselt puhta disainiga masina välimus 
on sama peen kui kohv, mida see valmistab. 
Itaalia disainist ja meistritööst inspireeritud 
roostevabast terasest esikülg sobib ajatult nii 
klassikalisesse kui modernsesse kööki. Sellele 
lisanduvad intuitiivsed disainiomadused 
muudavad kohvinaudingu tõeliselt 
rahuldustpakkuvaks.

Erikohvid ühe nupuvajutusega

Masinal on teie kohvisoovidele lai valik 
vastuseid, alustades espressost kuni vahustatud 
piimani. Olgu tegu varahommikuse äratuse või 
õhtuse preemiaga, sobiv maitseelamus on alati 
sõrmepuudutuse kaugusel.
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Hooldus
• 2-aastane garantii

Säästvus
• Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1400 W

Üldine spetsifikatsioon
• Ühe puudutusega sordid: 7
• Kohvi kanguse sätteid: 3
• Temperatuurisätted: 3
• Kohviveski seadistused: 8
• Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav kohvi 

kangus, Reguleeritav temperatuur, Reguleeritav 
tassi suurus, Reguleeritav piimavahu kogus, Crema 
reguleernupp, Tassi suuruse mälufunktsioon, 
Kohvikanguse mälufunktsioon, Temperatuuri 
mälufunktsioon

• Ekraani tüüp: OLED
• Piimanõu tüüp: Tavaline piimanõu
• Kohvijoogid: Espresso, Cappuccino, kuum vesi
• Sobib alljärgnevale: Terved kohvioad, jahvatatud 

kohvipuru
• Tasse korraga: 2
• Lihtne puhastamine ja hooldus: Automaatne 

katlakivieemalduse tsükkel, Automaatne 
loputustsükkel, Sobib AquaCleani filtriga 
kasutamiseks, Automaatne piimaanuma 
puhastamine, Eemaldatav kohvivalmistusliides, 
Masinpestavad osad, Katlakivieemaldamise näidik, 
Valikuline Brita veefilter

• Lihtne ja mugav kasutada: Eemaldatav tilgakoguja, 
Ekraan, Automaatne ooterežiim, Eemaldatav 
veepaak, Reguleeritav tila, "Veepaak tühi" märgutuli

• Erifunktsioonid: Eelkeetmine, Keraamiline 
kohviveski, Sisseehitatud nõu, Jahvatatud kohvi 
võimalus, Crema reguleernupp, Kuuma vee 
valikuvõimalus

• Boileri tüüp: Topeltkatel

Tarvikud
• Komplektis: Puhastusharjake, Mõõtelusikas, Vee 

kareduse mõõtmise riba

Päritoluriik
• Valmistatud: Itaalias

Tehnilised andmed
• Ühe tassi valmistamisaeg: 45 (espresso) kuni 100 

(pikk kohv) sek.
• Piimanõu mahutavus: 500 l
• Jäätmenõu maht: kuni 11 valmistuskorda
• Veenõu maht: 1,5 l
• Sagedus: 50 Hz
• Tassi maksimaalne kõrgus: 150 mm
• Pinge: 230 V
• Veekatlad: 2 (kiire aurutamine)
• Kohvioasalve maht: 300 g
• Juhtme pikkus: 0,8 m
• Pumba rõhk: 15 bar

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 245 x 420 x 360 mm
• Toote kaal: 13 kg

Viimistlus
• Tilgakoguja materjal: Roostevaba teras
• Veepaagi materjal: Plast
• Katla materjal: Roostevaba teras
• Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras
• Tila materjal: Kroomitud plast
• Jäätmenõu materjal: Plast

Disain
• Värvus: Roostevaba teras
•
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* Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. 
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja 
puhastussagedustest.

* Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. 
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja 
puhastussagedustest.
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