
 

 

„Saeco“ Exprelia
Puikus automatinis 
espreso aparatas

• Verda 7 rūšių kavą
• Integr. pieno ąsotis ir putų 

plakiklis
• Balta
• 15 padėčių reguliuojamas 

malūnėlis

HD8859/01
Puiki pagal jūsų skonį paruošta kava
Valymo garais technologija užtikrina higieną
Naudodami „Exprelia“ kavos aparatą su 7 nustatymų kiekvienam gėrimui galimybe ir VDE 

patvirtinta visiškos higienos garantija, būsimi kavos ekspertai kavą paruoš taip, kaip tą daro 
tikri profesionalai

Pažangi technologija – tobulas kavos skonis
• Skani karšta kapučino ir latė makiato vienu paspaudimu
• 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius
• Platus kavos pasirinkimas vienu mygtuko paspaudimu
• Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate
• Pasirinkite kavos skonį keisdami paruošimo virimui laiką
• Mėgaukitės mėgstamu kavos putos sluoksniu rankenėlės pasukimu
• Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 15 malūnėlio nustatymų

Patogumas yra patirties dalis
• Patentuota ąsotėlio valymo garais technologija užtikrina higieną
• Naudodami „AquaClean“ filtrą nešalindami nuosėdų paruošite iki 5000 kavos puodelių*
• Naujoviška išvaizda ir nerūdijančiojo plieno apdaila
• Greitai išvalomi išimami virimo elementai



 Kapučino ir latė vienu paspaudimu

Integruotame pieno ąsotėlyje pienas plakamas 
du kartus, todėl pašalinami burbuliukai ir 
priemaišos, o paruošta pieno puta yra tiršta ir 
sodri. Paspaudus vos vieną mygtuką į puodelį 
pradeda tekėti į šalis nesitaškantis optimalios 
temperatūros pieno srautas ir puodelį užkloja 
aksominė pieno puta. Dėl dvigubo didelės 
galios virintuvo, iškart paruošus espreso kavą 
yra suplakama pieno puta, todėl karšti gėrimai 
paruošiami akimirksniu.

Atminties funkcija

Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 
skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti 
naudodami atminties funkciją, o kartu su juo ir 
kavos kiekį bei temperatūrą. Ateityje tai leis 
jums mėgautis pagal jūsų skonį paruošta kava. 
Kitaip nei vietiniam kavos ruošimo meistrui, 

aparatui nereikės priminti, kokią kavą jūs 
mėgstate.

Higieniškai garais valomas ąsotėlis

Higienos užtikrinimas dar niekada nebuvo toks 
paprastas. Valymo garais ciklas automatiškai 
išvalo pieno putos paruošimo mechanizmą ir 
pašalina pieno likučius neištuštinant ąsotėlio. 
Higiena patvirtinta Vokietijos 
nepriklausomame tyrimų institute, VDE.

AquaClean filtras

„Saeco“ sukurta ir patentuota naujovė – 
„AquaClean“ vandens filtras – suteikia jums 
galimybę išnaudoti visas automatinio kavos 
virimo aparato galimybes. Jei aparatui 
nurodžius pakeisite filtrą, aparatas naudos 
švarų vandenį ir jums nereikės rūpintis 
nuosėdų šalinimu, kol paruošite iki 5000 
puodelių kavos*. Jei į jūsų mėgstamą „Saeco“ 

kavos aparatą įdedamas „AquaClean“ filtras, 
nuosėdų šalinimo įspėjamasis signalas 
automatiškai išjungiamas.

Sukurtas ir pagamintas Italijoje

Elegantiško dizaino kavos aparatas ne tik puikiai 
atrodo, bet ir ruošia išskirtinę kavą. Itališko 
dizaino ir meistriškumo įkvėpta nerūdijančiojo 
plieno konstrukcija puikiai tinka klasikinio ir 
modernaus interjero virtuvėse. Naudodamiesi 
intuityviomis funkcijomis kavą ruošite su 
didžiausiu malonumu.

Mėgstamiausia kava vienu paspaudimu

Galite rinktis espreso, pieno putų ar bet kurį 
kitą gėrimą iš plataus parinkčių asortimento ir 
mėgautis savo mėgstama kava. Ar tai būtų 
pirmas rytinės kavos puodelis, ar kava po pietų, 
tikrai rasite tinkamą skonį bet kuriam paros 
metui.
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Pastovumas
• Energijos sąnaudos verdant: 1400 W

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Bendrosios specifikacijos
• Įvairios pasirinkimo galimybės vos vienu palietimu: 

7
• Kavos stiprumo nustatymai: 3
• Temperatūros nustatymai: 3
• Malimo nustatymai: 8
• Gėrimo pritaikymas: Pasirenkamas kavos 

stiprumas, Reguliuojama temperatūra, 
Reguliuojamas puodelio tūris, Reguliuojamas pieno 
putų kiekis, „Crema“ reguliavimo rankenėlė, 
Puodelio tūrio atminties funkcija, Stiprumo 
išsaugojimo funkcija, Temperatūros išsaugojimo 
funkcija

• Ekrano tipas: organiniai šviesą spinduliuojantys 
diodai (OLED)

• Ąsotėlio tipas: Įprastas ąsotėlis
• Kavos gėrimai: Espreso, kapučino, karštas vanduo
• Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės, malta 

kava
• Puodeliai tuo pačiu metu: 2
• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio 

nuosėdų šalinimo ciklas, Automatinio skalavimo 
ciklas, Suderinamas su „AquaClean“ filtru, 
Automatinis ąsotėlio valymas, Išimamas virimo 
elementas, Indaplovėje plaunamos dalys, Nuovirų 
šalinimo indikatorius, Papildomas „Brita“ vandens 
filtras

• Paprastas ir patogus naudojimas: Išimamas lašų 
surinkimo padėklas, Ekranas, Automatinis 
persijungimas į budėjimo režimą, Išimama vandens 
talpykla, Reguliuojama srovė, Tuščio vandens 
bakelio indikatorius

• Specialios funkcijos: Paruošimas virti, Keraminis 
malūnėlis, Integruotas pieno indas, Maltos kavos 
parinktis, „Crema“ reguliavimo rankenėlė, Karšto 

vandens parinktis
• Virintuvo tipas: Dvigubas virintuvas

Priedai
• įtraukta: Valymo šepetys, Matavimo šaukštelis, 

Vandens kietumo tikrinimo juostelė

Kilmės šalis
• Pagaminta: Italijoje

Techniniai duomenys
• Vieno puodelio virimo laikas: Nuo 45 (espreso) iki 

100 (didelis kavos puodelis) sek.
• Talpus pieno ąsotėlis: 500 l
• Atliekų indo talpa: iki 11 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,5 l
• Dažnis: 50 Hz
• Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
• Įtampa: 230 V
• Vandens virintuvas: 2 (greitai sukuriamas garas)
• Pupelių indo talpa: 300 g
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Siurblio slėgis: 15 barų

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 245 x 420 x 

360 mm
• Gaminio svoris: 13 kg

Apdaila
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Nerūdijantis 

plienas
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas
• Virintuvo medžiaga: Nerūdijantysis plienas 

(plieninis)
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantis plienas
• Snapelio medžiaga: Chromu dengtas plastikas
• Atliekų indo medžiaga: Plastikas

Konstrukcija
• Spalva: Balta
•
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* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. 
Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo 
priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo 
įpročių.

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. 
Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo 
priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo 
įpročių.

http://www.philips.com

