
 

 

Saeco Exprelia
Máquina de café 
expresso super 
automática

• Prepara 7 variedades de café
• Jarro e acessório p/espuma de 

leite
• Aço/prateado
• Moinho ajustável de 15 níveis
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afé excelente, adaptado ao seu paladar
igiene comprovada sem o incómodo da limpeza com vapor
m a Exprelia, os aspirantes a especialistas de café podem experienciar a emoção de 

eparar uma chávena da mesma forma que os profissionais, com a capacidade para ajustar 
 7 definições para cada bebida e a garantia de uma higiene perfeita, certificada pela VDE

Tecnologia avançada concebida para a perfeição do café
• Cappuccino e latte macchiato quentes e deliciosos com um só toque
• Desfrute de 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Uma variedade de cafés personalizados ao seu gosto
• Inúmeras especialidades de cafés com um só toque num botão
• A selecção do sabor regista o sabor que mais gosta
• Efectue um ajuste preciso da riqueza do café com as 15 regulações do moinho
• Desfrute de uma camada de creme ao seu gosto com um simples toque num botão
• Refine o sabor do café, ajustando a duração da pré-preparação

O alto conforto faz parte desta experiência
• Higiene superior comprovada com o jarro de limpeza a vapor patenteado
• Até 5000 chávenas* sem descalcificações com o filtro AquaClean
• Design de tecnologia de ponta com acabamento em aço inoxidável
• O bloco de preparação totalmente amovível pode ser limpo num instante



 Cappuccino e latte com um só toque

Para uma irresistível consistência cremosa da 
espuma, o jarro de leite integrado prepara duas 
vezes a espuma do leite, removendo bolhas e 
impurezas. Com um só toque num botão, flui 
uma espuma de leite cremosa e aveludada 
directamente para a sua chávena a uma 
temperatura confortável. Graças à potente 
caldeira dupla, pode utilizar vapor para 
preparar espuma de leite, e preparar um café 
expresso imediatamente a seguir, para bebidas 
quentes à temperatura perfeita e sem esperas.

Função de memória

Depois de seleccionar o seu sabor ideal entre 
as 5 diferentes regulações, pode facilmente 
guardar a regulação com a função de memória, 
assim como a quantidade e a temperatura 
pretendidas. Todas as chávenas que preparar 
posteriormente serão personalizadas 
exactamente ao seu gosto. Nunca mais 

precisará de relembrar a máquina, ao contrário 
do seu café local.

Jarro com limpeza higiénica a vapor

Manter um elevado nível de higiene nunca foi 
tão fácil. Graças ao ciclo de limpeza a vapor, o 
mecanismo de preparação de espuma será 
limpo automaticamente, removendo resíduos 
de leite sem precisar de esvaziar o jarro. O 
desempenho higiénico é certificado pelo 
instituto de testes independente alemão VDE.

Filtro AquaClean

A nova inovação patenteada da Saeco, o filtro 
de água AquaClean, garante que aproveita ao 
máximo a sua máquina de café totalmente 
automática. Ao alterar o filtro a pedido da 
máquina, não necessita de descalcificar a sua 
máquina até 5000 chávenas*, enquanto 
desfruta dos benefícios de água límpida e 
purificada. Como vantagem adicional, o alarme 
da notificação de descalcificação é desactivado 

automaticamente assim que o AquaClean é 
instalado na sua máquina de café Saeco 
favorita.

Concebido e fabricado em Itália

Uma elegante visão de design puro, esta 
máquina possui uma aparência tão requintada 
como o café que prepara. A parte frontal em 
aço inoxidável inspirada no design e habilidade 
artística italianos irá resistir ao teste do tempo 
numa cozinha clássica ou moderna. Adicione as 
funcionalidades de design intuitivas e esta 
torna-se uma experiência de café muito 
gratificante.

Especialidades de café com um só toque

De café expresso a espuma de leite, há uma 
grande variedade de opções à espera para 
satisfazer os seus desejos de café. Quer seja a 
primeira coisa depois de acordar ou um 
pequeno prazer depois do jantar, há um sabor 
para todas as horas do dia, à disposição na 
ponta dos seus dedos.
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Assistência
• 2 anos de garantia

Sustentabilidade
• Consumo de energia na preparação: 1400 W

Especificações gerais
• Variedades com um só toque: 7
• Definições da intensidade do café: 3
• Regulações de temperatura: 3
• Regulações de moinho: 8
• Personalização por bebida: Intensidade do café 

regulável, Temperatura ajustável, Volume ajustável 
da chávena, Quantidade ajustável de espuma de 
leite, Botão de ajuste do creme, Função de 
memória do volume da chávena, Função de 
memória para intensidade, Função de memória 
para temperatura

• Tipo de visor: OLED
• Tipo de jarro: Jarro básico
• Bebidas com café: Café expresso, cappuccino, água 

quente
• Adequada para: Grãos de café inteiros, café moído
• Chávenas em simultâneo: 2
• Facilidade de limpeza e manutenção: Ciclo 

automático de descalcificação, Ciclo de lavagem 
automática, Compatível com filtro AquaClean, 
Limpeza automática do jarro, Bloco de preparação 
amovível, Peças laváveis à máquina, Indicador de 
descalcificação, Filtro de água Brita opcional

• Facilidade de utilização e conforto: Tabuleiro de 
recolha de pingos amovível, Visor, Modo de espera 
automático, Depósito de água amovível, Bico 
ajustável, Indicação para depósito de água vazio

• Funções especiais: Pré-preparação, Moinho em 
cerâmica, Jarro integrado, Opção para café moído, 
Botão de ajuste do creme, Opção de água quente

• Tipo de caldeira: Dupla caldeira

Acessórios
• Incluído: Escova de limpeza, Colher medidora, Tira 

de teste para dureza da água

País de origem
• Fabricada na: Itália

Especificações técnicas
• Tempo de preparação de uma chávena: 45 (café 

expresso) a 100 (café comprido) seg.
• Capacidade do jarro de leite: 500 l
• Capacidade do recipiente de resíduos: até 

11 doses
• Capacidade do depósito de água: 1,5 l
• Frequência: 50 Hz
• Altura máx. da chávena: 150 mm
• Voltagem: 230 V
• Caldeiras de água: 2 (vapor instantâneo)
• Capacidade do recipiente para grãos: 300 gr
• Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
• Pressão da bomba: 15 bares

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 245 x 420 x 

360 mm
• Peso do produto: 13 kg

Acabamento
• Material do tabuleiro de recolha: Aço inoxidável
• Material do depósito de água: Plástico
• Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)
• Material da estrutura principal: Aço inoxidável
• Material do bico: Plástico cromado
• Material do recipiente de resíduos: Plástico

Design
• Cor: Aço inoxidável
•
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* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela 
máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café 
selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela 
máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café 
selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
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