
 

 

Saeco Exprelia
"Super-automatic" 
espresso automāts

• Pagatavo 7 kafijas dzērienus
• Iebūvēta piena krūze un putotājs
• Tērauda/sudraba krāsa
• 15 pakāpju regulējamas 

dzirnaviņas

HD8858/01
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smalcināta kafija, pielāgota jūsu gaumei
igiēniska lietošana ar tvaika tīrīšanu
antojot Exprelia, jaunie kafijas meistari var pagatavot tasi kafijas gluži kā profesionāļi, 

tatot līdz 7 iestatījumiem katram dzērienam, ar perfektu higiēnu, ko apliecina VDE 
rtifikāts

Mūsdienīga tehnoloģija, kas radīta perfektai kafijai
• Garda, karsta kapučīno un Latte Macchiato ar vienu pieskārienu
• 20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām

Plašs kafijas klāsts, pielāgots jūsu vēlmēm
• Plašs kafijas dzērienu klāsts ar vienu pieskārienu pogai
• Stipruma izvēle saglabā atmiņā, cik spēcīgu kafiju vēlaties
• Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 15 dzirnaviņu iestatījumiem
• Baudiet krēma slāni atbilstoši savām vēlmēm, pagriežot pogu
• Mainiet kafijas garšu, regulējot iepriekšējas uzliešanas laiku

Augsts komforta līmenis ir daļa no baudījuma
• Apstiprināts higiēnas efekts ar patentētu tvaika tīrīšanas karafi
• Līdz 5000 tasīšu pagatavošana* bez atkaļķošanas ar AquaClean filtru
• Mūsdienīgs dizains ar nerūsējošā tērauda apdari
• Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri



 Viena pieskāriena kapučīno un Latte

Lai iegūtu neatkārtojamu, krēmīgu putu 
sastāvu, iebūvētā piena karafe divreiz saputo 
pienu, likvidējot burbulīšus un piejaukumus. 
Nospiežot pogu, jūsu krūzītē bez izšļakstīšanās 
ieplūst samtainu putu plūsma piemērotā 
temperatūrā. Pateicoties jaudīgam dubultam 
boileram, nekavējoties tiek nodrošināts tvaiks 
piena putošanai un pagatavota espresso, lai 
iegūtu perfektus karstos dzērienus bez 
gaidīšanas.

Atmiņas funkcija

Kad esat izvēlējies ideālo stiprumu no 5 
dažādiem iestatījumiem, varat to viegli saglabāt 
ar atmiņas funkciju, kā arī vēlamo tilpumu un 
temperatūru. Turpmāk katra krūzīte tiks 
pielāgota jūsu vēlmēm. Jums nekad tās nebūs 

jāatgādina, atšķirībā no vietējā baristas 
apmeklējuma.

Higiēniska tvaika tīrīšanas karafe

Higiēnas līmeņa uzturēšana nekad nav bijusi tik 
vienkārša. Pateicoties tvaika tīrīšanas ciklam, 
putošanas mehānisms tiks automātiski iztīrīta, 
likvidējot piena nosēdumus bez 
nepieciešamības iztukšot karafi. Higiēnisko 
sniegumu ir sertificējis neatkarīgs Vācijas 
pārbaudes institūts, VDE.

AquaClean filtrs

Saeco jaunā un patentētā inovācija, AquaClean 
ūdens filtrs, sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot 
pilnībā automātisko kafijas aparātu. Mainot 
filtru pēc aparāta norādījuma, jums nebūs 
jāatkaļķo aparāts līdz 5000 tasītēm*, un 
vienlaikus varat gatavot dzērienus no attīrīta 

ūdens. Papildus atkaļķošanas paziņojums tiek 
automātiski deaktivizēts, kad AquaClean ir 
uzstādīts jūsu Saeco kafijas aparātā.

Izstrādāts un ražots Itālijā

Eleganta dizaina vīzija — šis automāts izskatās 
tikpat smalki kā tā pagatavotā kafija. 
Nerūsējošā tērauda priekšpuse, ko iedvesmojis 
itāļu dizains un meistarība, vienmēr izskatīsies 
aktuāli klasiskā vai modernā virtuvē. 
Pievienojiet tam intuitīvās funkcijas, un tā kļūst 
par pilnvērtīgu izcilas kafijas pieredzi.

Īpaši kafijas dzērieni ar vienu pieskārienu

No espresso līdz saputotam pienam, jums 
pieejams plašs kafijas opciju klāsts, lai 
apmierinātu jūsu vēlmes. Neatkarīgi no tā, vai 
tas ir pirmais jūsu ikrīta rituāls vai pēcpusdienas 
baudījums, pieejami dzērieni katram dienas 
brīdim.
Izceltie produkti
"Super-automatic" espresso automāts
Pagatavo 7 kafijas dzērienus Iebūvēta piena krūze un putotājs, Tērauda/sudraba krāsa, 15 pakāpju regulējamas 
dzirnaviņas

HD8858/01



Izlaides datums  
2019-03-22

Versija: 13.1.1

EAN: 08 71010 37265 31

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com
Serviss
• 2 gadu garantija

Noturība
• Energoefektīva gatavošana: 1400 W

Vispārējas specifikācijas
• Izvēle ar vienu pogas skārienu: 7
• Kafijas stipruma iestatījumi: 3
• Temperatūras iestatījumi: 3
• Dzirnaviņu iestatījumi: 8
• Dzēriena pielāgošana: Pielāgojams kafijas stiprums, 

Regulējama temperatūra, Regulējams tilpums, 
Pielāgojams piena putu daudzums, Krēma 
pielāgošanas poga, Atmiņas funkcija tasītes tilpums, 
Stipruma atmiņas funkcija, Atmiņas funkcija 
temperatūra

• Displeja tips: OLED
• Karafes tips: Standarta karafe
• Kafijas dzērieni: Espresso, kapučīno, karsts ūdens
• Piemērots: Veselas kafijas pupiņas, malts kafijas 

pulveris
• tasītes vienlaikus: 2
• Viegla tīrīšana un apkope: Automātisks 

atkaļķošanas cikls, Automātisks skalošanas cikls, 
Saderība ar AquaClean filtru, Automātiska karafes 
tīrīšana, Noņemams uzliešanas bloks, Var mazgāt 
trauku mazgājamā mašīnā, Atkaļķošanas indikators, 
Papildu Brita ūdens filtrs

• Vienkārša lietošana un komforts: Izņemama 
pilēšanas paplāte, Displejs, Automātisks gaidīšanas 
režīms, Izņemama ūdens tvertne, Regulējams 
snīpis, Tukšas ūdens tvertnes indikācija

• Īpašas funkcijas: Iepriekšēja uzliešana, Keramiskās 
dzirnaviņas, Iebūvēta karafe, Maltas kafijas opcija, 
Krēma pielāgošanas poga, Karstā ūdens opcija

• Boilera veids: Dubults tvaika ģenerators

Piederumi
• Iekļauts: Tīrīšanas suka, Mērkarote, Ūdens cietības 

pārbaudes loksne

Izcelsmes valsts
• Ražots: Itālijā

Tehniskā specifikācija
• Vienas tasītes pagatavošanas laiks: 45 (espresso) 

līdz 100 (lielā) sek.
• Piena karafes tilpums: 500 l
• Pārpalikumu tvertnes ietilpība: līdz 11 tases
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1,5 l
• Frekvence: 50 Hz
• Maks. tasītes augstums: 150 mm
• Spriegums: 230 V
• Ūdens boileri: 2 (tūlītēja tvaika padeve)
• Pupiņu tvertnes ietilpība: 300 gr
• Vada garums: 0,8 m
• Sūkņa spiediens: 15 bar

Svars un izmēri
• Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 245 x 420 x 360 mm
• Produkta svars: 13 kg

Apdare
• Pilēšanas paplātes materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Ūdens tvertnes materiāls: Plastmasa
• Boilera materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Snīpja materiāls: Hromēta plastmasa
• Atlikumu tvertnes materiāls: Plastmasa

Dizains
• Krāsa: Nerūsējošais tērauds
•

Specifikācijas
"Super-automatic" espresso automāts
Pagatavo 7 kafijas dzērienus Iebūvēta piena krūze un putotājs, Tērauda/sudraba krāsa, 15 pakāpju regulējamas 
dzirnaviņas
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* Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu 
skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un 
tīrīšanas biežuma.

* Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu 
skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un 
tīrīšanas biežuma.

http://www.philips.com

