
 

 

Saeco Exprelia
Espressor automat

• Prepară 7 varietăţi de cafea
• Vas lapte și sist. spumare lapte 

int.
• Argintiu/metalic
• Râșniţă reglabilă în 15 trepte

HD8858/01
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afea rafinată adaptată gusturilor tale
ienă dovedită fără bătaie de cap, cu ajutorul curăţării cu abur
 Exprelia, amatorii de cafea pot simţi emoţia preparării unei cafele aşa cum ar face-o 

ecialiştii, cu abilitatea de a configura până la 7 setări pentru fiecare băutură şi cu garanţia 
enei perfecte certificate de VDE

Tehnologie avansată pentru a obţine cafeaua perfectă
• Cappuccino și Latte Macchiato delicioase și fierbinţi printr-o singură atingere
• 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșniţe ceramice durabile

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău
• Prin simpla atingere a unui buton, poţi prepara o multitudine de specialităţi de cafea
• Funcţia de selectare a concentraţiei va memora și își va reaminti cât de tare îţi dorești cafeaua
• Reglează fin aroma cafelei, cu 15 setări ale râșniţei
• Bucură-te de un strat de cremă așa cum îţi place, la rotaţia unui buton
• Rafinează gustul cafelei, ajustând timpul de preparare în avans

Confortul ridicat este o parte a experienţei
• Igienă dovedită cu carafa patentată cu curăţare cu aburi
• Până la 5.000 cești de cafea*, fără detartrare, cu filtru AquaClean
• Design de ultimă generaţie cu finisaj din oţel inoxidabil
• Unitatea de preparare complet detașabilă poate fi curăţată în câteva clipe



 Cappuccino și Latte printr-o singură 
atingere

Pentru o consistenţă irezistibilă, cremoasă și 
spumoasă, carafa pentru lapte integrată 
amestecă laptele de două ori, îndepărtând 
bulele și impurităţile. Printr-o singură atingere 
a butonului, fluxul constant al spumei catifelate 
fără risc de stropire curge direct în ceașcă, la o 
temperatură confortabilă. Mulţumită 
fierbătorului dublu puternic, acesta poate crea 
aburi pentru spumarea laptelui și poate 
prepara espresso imediat, pentru băuturi cu 
temperatură perfectă, fără a mai aștepta.

Funcţie de memorare

După ce ai ales concentraţia ideală din cele 5 
setări diferite, o poţi salva cu ușurinţă, folosind 
funcţia de memorare, precum și lungimea și 
temperatura dorite. Apoi fiecare ceașcă 
viitoare va fi personalizată exact în funcţie de 
gustul tău. Nu va mai trebui să îi readuci 

aminte, spre deosebire de cazul unui barista 
local.

Abur igienic pentru curăţarea carafei

Menţinerea unui grad ridicat de igienă nu a fost 
niciodată la fel de simplu. Mulţumită ciclului de 
curăţare cu abur, mecanismul de spumare va fi 
curăţat automat, eliminând reziduurile de lapte 
fără nevoia de a goli carafa. Performanţa 
igienică este certificată de institutul german 
independent de testare, VDE.

Filtru AquaClean

Inovaţia brevetată de la Saeco, filtrul de apă 
AquaClean, garantează că vei profita la 
maximum de cafetiera complet automată. Prin 
schimbarea filtrului la solicitarea aparatului, nu 
va trebui să-ţi detartrezi aparatul timp de până 
la 5.000 de cești*, beneficiind de apă curată și 
purificată. Un beneficiu în plus este că alarma 
de notificare pentru detartrare se dezactivează 

automat după instalarea filtrului AquaClean în 
cafetiera Saeco preferată.

Conceput și creat în Italia

O viziune elegantă de design pur, aparatul tău 
va arăta la fel de rafinat ca și cafeaua pe care o 
prepară. Partea frontală din oţel inoxidabil, 
inspirată din designul și măiestria italiene, va 
trece proba timpului, într-o bucătărie cu stil 
clasic sau modern. Adaugă la toate acestea 
funcţiile cu design intuitiv, și ai parte de o 
experienţă de cafea foarte satisfăcătoare.

Numeroase specialităţi de cafea, la o 
atingere distanţă

De la espresso la lapte spumat, ai la dispoziţie 
un sortiment amplu de opţiuni pentru a-ţi 
satisface pasiunea de neoprit pentru cafea. 
Dimineaţă devreme sau seara, după cină, îţi 
poţi prepara delicatesa preferată printr-o 
simplă atingere de buton.
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Service
• 2 ani garanţie

Sustenabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1400 W

Specificaţii generale
• Acţionat prin atingere: 7
• Setări tărie cafea: 3
• Setări de temperatură: 3
• Setări râșniţă: 8
• Personalizare în funcţie de băutură: Concentraţie 

reglabilă a cafelei, Temperatură reglabilă, Volum 
ceașcă reglabil, Cantitate ajustabilă de spumă de 
lapte, Buton pentru ajustarea stratului cremos, 
Funcţie de memorare volum ceașcă, Funcţie de 
memorare tărie, Funcţie de memorare 
temperatură

• Tip de afișaj: OLED
• Tip carafă: Carafă de bază
• Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă caldă
• Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi, cafea pudră 

măcinată
• Cești în același timp: 2
• Curăţare și întreţinere ușoare: Ciclu de detartrare 

automată, Ciclu de clătire automată, Compatibil cu 
filtrul AquaClean, Curăţare automată a carafei, 
Unitate de preparare detașabilă, Componente 
lavabile în mașină, Indicator îndepărtare calcar, 
Filtru de apă Brita opţional

• Utilizare ușoară și confort: Tavă detașabilă de 
scurgere, Afișaj, Mod stand-by automat, Rezervor 
de apă detașabil, Gură de scurgere detașabilă, 
Indicator rezervor de apă gol

• Funcţii speciale: Preparare în avans, Râșniţă 
ceramică, Carafă integrată, Opţiune pentru cafea 
măcinată, Buton pentru ajustarea stratului cremos, 
Opţiune pentru apă caldă

• Tip de boiler: Fierbător dublu

Accesorii
• Incluse: Perie de curăţat, Lingură de măsurare, 

Bandă de testare a durităţii apei

Ţara de origine
• Fabricat în: Italia

Specificaţii tehnice
• Timp de preparare o ceașcă: De la 45 (espresso) la 

100 (cafea lungă) secundă
• Capacitate carafă pentru lapte: 500 l
• Capacitate recipient pentru reziduuri: până la 

11 porţii
• Capacitate rezervor de apă: 1,5 l
• Frecvenţă: 50 Hz
• Înălţime max. ceașcă: 150 mm
• Tensiune: 230 V
• Fierbătoare de apă: 2 (abur instantaneu)
• Capacitate recipient pentru boabe: 300 g
• Lungime cablu: 0,8 m
• Presiune pompă: 15 bar

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 245 x 420 x 

360 mm
• Greutate produs: 13 kg

Finisaj
• Tavă scurgere: Oţel inoxidabil
• Material rezervor de apă: Plastic
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (inox)
• Material corp principal: Oţel inoxidabil
• Material de gură de scurgere: Plastic cromat
• Materialul recipientului pentru reziduuri: Plastic

Design
• Culoare: Oţel inoxidabil
•
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* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. 
Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
metodele de clătire și curăţare.

* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. 
Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
metodele de clătire și curăţare.
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