
 

 

Saeco Exprelia
Super automatický 
espresso kávovar

• Uvarí 7 druhov kávy
• Integrovaná nádoba na mlieko a 

penič
• Oceľovo strieborná
• Mlynček s 15 stupňami 

nastavenia

HD8858/01

Z

H
Vď
ká
do
namenitá káva pripravená presne podľa vašej chuti

ygienický kávovar, ktorý nemusíte čistiť pomocou pary
aka kávovaru Exprelia si môžu aj začínajúci experti na kávu vychutnať a pripraviť šálku 
vy ako profesionáli. Pri príprave každého nápoja máte k dispozícii až 7 nastavení na 
siahnutie tej správnej chuti a záruku dokonalej hygieny s certifikátom VDE

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom
• 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
• Množstvo špeciálnych káv stlačením tlačidla
• Výber intenzity si zapamätá, aká silná káva sa vám páči
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 15 nastavení mlynčeka
• Vychutnajte si vrstvu krémovej peny tak, ako ju máte najradšej, jednoduchým otočením 

ovládača
• Zdokonaľte chuť kávy úpravou času predvarenia

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Dokázaná hygienickosť vďaka patentovanej karafe s čistením parou
• Až 5 000 šálok* bez odvápnenia s filtrom AquaClean
• Najmodernejší dizajn s povrchovou úpravou z nehrdzavejúcej ocele
• Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle



 Cappuccino a latte jediným dotykom

Integrovaná karafa na mlieko v záujme tvorby 
neodolateľnej krémovej konzistencie napeňuje 
mlieko dvakrát, pričom zároveň odstraňuje 
bublinky a nečistoty. Jediným stlačením tlačidla 
sa vám do šálky bez striekania vleje zamatová 
pena s príjemnou teplotou. Vďaka výkonnému 
dvojitému ohrievaču dokáže vytvoriť paru na 
penenie mlieka a hneď potom aj pripraviť 
espresso, takže na nápoje s dokonalou 
teplotou nemusíte čakať.

Funkcia uloženia do pamäte

Keď si spomedzi 5 rôznych nastavení vyberiete 
ideálnu intenzitu, môžete ju spolu so želanou 
veľkosťou a teplotou kávy jednoducho uložiť 
pomocou funkcie uloženia do pamäte. Každá 
budúca šálka bude potom presne prispôsobená 
vašej chuti. Svojmu kávovaru, na rozdiel od 
miestneho baristu, to už nikdy nebudete 
musieť znova pripomínať.

Hygienické čistenie karafy parou

Udržanie vysokej úrovne hygieny nikdy nebolo 
také jednoduché. Vďaka cyklu čistenia parou sa 
mechanizmus peniča automaticky vyčistí, 
odstránia sa z neho zvyšky mlieka bez toho, 
aby ste karafu museli vyprázdniť. Hygienický 
cyklus získal certifikát od nezávislého 
nemeckého inštitútu VDE.

AquaClean filter

Vodný filter AquaClean je novou 
a patentovanou inováciou spoločnosti Saeco, 
s ktorou bude váš plne automatický kávovar 
poskytovať najlepší možný výkon. Ak filter 
vymeníte zakaždým, keď bude kávovar túto 
potrebu avizovať, odvápnenie bude potrebné 
až po 5 000 pripravených šálkach* a dovtedy sa 
môžete tešiť z priezračnej vody bez nečistôt. 
Ďalšou výhodou je, že alarm upozorňujúci na 
potrebu odstránenia vodného kameňa sa hneď 
po nainštalovaní filtra AquaClean do vášho 

obľúbeného kávovaru Saeco automaticky 
vypne.

Navrhnuté a vyrobené v Taliansku

S elegantnou víziou rýdzeho dizajnu vyzerajú 
tieto kávovary rovnako ušľachtilo ako káva, 
ktorú pripravujú. Predná časť z nehrdzavejúcej 
ocele inšpirovaná talianskym dizajnom 
a remeselníctvom odoláva skúškam času 
v akejkoľvek klasickej či modernej kuchyni. 
Pripočítajte k tomu intuitívne konštrukčné 
funkcie a výsledkom je bohatý a naplňujúci 
zážitok pri pití kávy.

Špeciálne kávy jedným dotykom

Uspokojenie vašich chutí na rôzne kávy vám 
zabezpečí sortiment rôznych káv od espressa 
až po napenené mlieko. Podľa toho, či ide o váš 
prvý ranný krok alebo lahôdku po večeri, máte 
na dosah ruky akúkoľvek chuť kedykoľvek 
počas dňa.
Hlavné prvky
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Servis
• Dvojročná záruka

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1400 W

Všeobecné špecifikácie
• Typ s jednodotykovým výberom: 7
• Nastavenia intenzity kávy: 3
• Nastavenie teploty: 3
• Nastavenia mlynčeka: 8
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 

kávy, Nastaviteľná teplota, Nastaviteľný objem 
šálky, Nastaviteľné množstvo mliečnej peny, 
Otočný regulátor nastavenia krémovej 
konzistencie, Pamäťová funkcia uloženia objemu 
šálky, Pamäťová funkcia uloženia sily, Pamäťová 
funkcia uloženia teploty

• Typ displeja: OLED
• Typ karafy: Jednoduchá karafa
• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, horúca voda
• Vhodné pre: Celé kávové zrná, čerstvo pomletá 

káva
• Šálok naraz:: 2
• Ľahké čistenie a údržba: Cyklus automatického 

odstraňovania vodného kameňa, Automatický 
oplachovací cyklus, Kompatibilné s filtrami 
AquaClean, Automatické umývanie karafy, 
Odnímateľná varná jednotka, Časti umývateľné v 
umývačke riadu, Indikátor odstránenia vodného 
kameňa, Voliteľný vodný filter Brita

• Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľný podnos na 
odkvapkávanie, Displej, Automatický 
pohotovostný režim, Odnímateľná nádržka na 
vodu, Nastaviteľná výlevka, Indikátor prázdnej 
nádoby na vodu

• Špeciálne funkcie: Predvarenie, Keramický 
mlynček, Integrovaná karafa, Variant na dávkovanie 
mletej kávy, Otočný regulátor nastavenia krémovej 
konzistencie, Variant na horúcu vodu

• Typ ohrievača: Dvojitý varník

Príslušenstvo
• Pribalené: Čistiaca kefka, Odmerka, Prúžok na 

testovanie tvrdosti vody

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Technické špecifikácie
• Čas varenia jednej šálky: 45 (espresso) – 100 (veľká 

káva) sekundy
• Objem karafy na mlieko: 500 l
• Kapacita nádoby na odpad: až 11 porcií
• Kapacita nádoby na vodu: 1,5 l
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. výška šálky: 150 mm
• Napätie: 230 V
• Ohrievače vody: 2 (okamžitá dávka pary)
• Zásobník na kávové zrnká: 300 g
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 

245 x 420 x 360 mm
• Hmotnosť produktu: 13 kg

Povrchová úprava
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: 

Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby na vodu: Plast
• Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ 

(antikorová)
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál výlevky: Pochrómovaný plast
• Materiál nádoby na odpad: Plast

Dizajn
• Farba: Nehrdzavejúca oceľ
•

Technické údaje
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* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.

* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.
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