
 

 

Saeco Exprelia
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 7-féle kávé főzésére képes
• Beépített tejtartály és 

tejhabosító
• Acél/ezüst
• 15 fokozatban állítható 
őrlőbetét

HD8858/01
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ökéletes kávé, pontosan az Ön ízlésére szabva

zonyított higiénia, a gőztisztítás fáradalmai nélkül
 Exprelia készülékkel az ambiciózus kávészakértők megtapasztalhatják a professzionális 
vékészítés izgalmát, hiszen akár 7 beállítást is használhatnak minden kávéital 
észítéséhez; a tökéletes higiénia garantált, a készülék a VDE tanúsítványával rendelkezik.

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve
• Pompás, forró cappuccino és latte macchiato egyetlen gombnyomással
• Hozza ki az ízekből a maximumot a 100% kerámia őrlőbetétekkel

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva
• Kávékülönlegességek sokasága egyetlen gombnyomással
• Az erősségválasztó megjegyzi, hogy milyen erősen szereti a kávéját
• Finomítsa a kávé intenzitását a 15-féle őrlőbeállítás révén
• Élvezze az ízlése szerinti krémréteget egyetlen gomb elforgatásával
• Állítsa be pontosan a kávé ízét az előfőzési idő szabályozásával

A nagyfokú kényelem is az élmény része
• Bizonyítottan higiénikus szabadalmaztatott gőztisztítós tejtartály
• Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészéig* nem szükséges a vízkőtlenítés
• Csúcskategóriás megjelenés rozsdamentes acél kidolgozással
• A teljesen kivehető központi egység pillanatok alatt tisztítható



 Cappuccino és latte egyetlen érintésre

Az ellenállhatatlan állagú hab érdekében a 
beépített tejtartály kétszer habosítja fel a tejet, 
így eltávolítja a buborékokat és az esetleges 
szennyeződéseket. Egyetlen gombnyomással, 
fröcskölés nélkül áramlik a bársonyos hab 
egyenesen a csészéjébe, kellemes 
hőmérsékleten. Az erőteljes kettős 
vízmelegítőnek köszönhetően gőzt tud 
előállítani a tejhabosításhoz, és egyből 
elkészítheti eszpresszó kávéját, és várakozás 
nélkül kész a tökéletesen forró itala.

Memória funkció

Miután kiválasztotta az ideális erősséget az 5 
különböző beállításból, könnyen elmentheti a 
Memória funkcióval, éppúgy, mint a kívánt 
hőmérsékletet és hosszt. Ezután a jövőben 
minden adag pontosan az ízlésére szabottan 
készül. A helyi baristával ellentétben - sosem 
kell újra emlékeztetnie.

Higiénikus gőztisztítós tejtartály

A magas higiéniai szint fenntartása még soha 
nem volt ilyen egyszerű. A gőztisztítási ciklus 
automatikusan kitisztítja a habosító 
mechanizmust, eltávolítja a tejmaradványokat 
anélkül, hogy ki kellene üríteni a tejtartályt. A 
higiénikus megvalósítást a független német 
tesztintézet, a VDE igazolta.

AquaClean szűrő

A Saeco szabadalmaztatott újítása, az 
AquaClean vízszűrő gondoskodik arról, hogy a 
legtöbbet hozhassa ki automata kávéfőzőjéből. 
Ha a készülék kérésére kicseréli a szűrőt, akár 
5000 csészéig* nem kell vízkőmentesítenie a 
gépet, és eközben élvezheti a megtisztított víz 
kínálta előnyöket. További előnye, hogy a 
vízkőmentesítési figyelmeztetést 
automatikusan kikapcsolja a rendszer, amint 
AquaClean filtert helyezett be kedvenc Saeco 
kávégépébe.

Olaszországban tervezték és gyártották

A letisztult forma elegáns látványa olyan ízléses 
megjelenést kölcsönöz ennek a gépnek, mint 
amilyen ízletes a kávé, amelyet készít. Az olasz 
tervezés és kivitelezés ihlette rozsdamentes 
acél előlap ki fogja állni az idő próbáját, akár a 
klasszikus, akár a modern konyhában. Mindez 
az intuitív kivitelezési jellemzőkkel kiegészülve 
gazdag, teljes kávéélményt nyújt.

Kávékülönlegességek egyetlen érintésre

Az eszpresszótól kezdve a tejhabig sokféle 
lehetőség közül választhat, melyek mindegyike 
kielégíti az Ön kávé iránti vágyát. Mindegy, 
hogy az azonnali reggeli kávéról vagy egy 
délutáni ínyencségről van szó, a nap bármely 
szakának megfelelő íz csak egy karnyújtásnyira 
van Öntől.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
7-féle kávé főzésére képes Beépített tejtartály és tejhabosító, Acél/ezüst, 15 fokozatban állítható őrlőbetét
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Szerviz
• 2 év garancia

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1400 W

Általános jellemzők
• Változatosság egy érintéssel: 7
• Kávéerősség-beállítások: 3
• Hőfok beállítások: 3
• Őrlőbeállítások: 8
• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé 

erősség, Szabályozható hőmérséklet, Állítható 
csészetérfogat, Állítható tejhabmennyiség, Crema 
szabályozó gomb, Memória funkció csészetérfogat, 
Memória funkció - erősség, Memória funkció - 
hőmérséklet

• Kijelző típusa: OLED
• Tejtartály típusa: Alap tejtartály
• Kávéitalok: Eszpresszó, cappuccino, forró víz
• Kompatibilis kávéadagolás: Egész kávészemek, 
őrölt kávé

• Csészék száma egyidejűleg: 2
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Automatikus 

vízkőmentesítési ciklus, Automatikus öblítési 
ciklus, Használható AquaClean filterrel, 
Automatikus tejtartálytisztítás, Kivehető központi 
egység, Mosogatógépben tisztítható alkatrészek, 
Vízkőmentesítés-jelző, Opcionális Brita vízszűrő

• Egyszerű használat és kényelem: Kivehető 
csepptálca, Kijelző, Automatikus készenléti állapot, 
Levehető víztartály, Állítható kifolyó, Üres 
víztartály jelző

• Speciális funkciók: Előforrázás, Kerámiaőrlő, 
Beépített tejtartály, Őrölt kávé opció, Crema 
szabályozó gomb, Forró víz opció

• Vízmelegítő típusa: Kettős vízmelegítő

Tartozékok
• Mellékelve: Tisztítókefe, Mérő kanál, 

Vízkeménységmérő tesztcsík

Származási hely
• Gyártó ország: Olaszország

Műszaki adatok
• Főzési idő - 1 csésze: 45 (eszpresszó) – 100 (hosszú 

kávé) mp
• Tejtartály térfogat: 500 L
• Hulladéktartály kapacitása: max. 11 adag
• A víztartály űrtartalma: 1,5 L
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. csészemagasság: 150 mm
• Feszültség: 230 V
• Vízforralók: 2 (azonnali gőz)
• Kávébabtartály kapacitása: 300 g
• Vezetékhossz: 0,8 m
• Szivattyúnyomás: 15 bar

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 245 x 420 x 

360 mm
• Készülék tömege: 13 kg

Kidolgozás
• Csepptálca anyaga: Rozsdamentes acél
• Víztartály anyaga: Műanyag
• Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
• A készülék anyaga: Rozsdamentes acél
• Kifolyócső anyaga: Krómozott műanyag
• Hulladékanyag-tartály: Műanyag

Formatervezés
• Szín: Rozsdamentes acél
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
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* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A 
csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az 
öblítési és tisztítási szokásoktól.

* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A 
csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az 
öblítési és tisztítási szokásoktól.
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