
 

 

Saeco Exprelia

• Zet 7 koffievarianten
• Geïntegreerde melkkan en 

melkopschuimer
• Wit
• In 15 stappen instelbare 

maalschijf

HD8859/01
Heerlijke koffie zoals u die lekker vindt
Eenvoudig schoon te houden, zonder gedoe met stoomreiniging

Met de Exprelia kunnen ambitieuze koffie-experts het genot van een professionele kop 

koffie ervaren en iedere kop naar wens aanpassen met wel 7 verschillende instellingen – 
en dat allemaal gegarandeerd hygiënisch en VDE-gecertificeerd

Geavanceerde technologie voor perfecte koffie
• Heerlijke warme cappuccino en latte macchiato met één druk op de knop
• Geniet van maximale smaak met de 100% keramische maalschijven

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak
• Een groot aantal koffiespecialiteiten met één druk op de knop
• De instelling voor sterkte onthoudt hoe sterk u uw koffie wilt
• Verfijn de smaak van de koffie door de pre-brewing-tijd aan te passen
• Geniet van een crèmelaagje zoals u dat wilt met één draai aan de knop
• Varieer de koffiesmaak met 15 maalinstellingen

Hoog comfort maakt deel uit van de beleving
• Bewezen hygiëne dankzij de gepatenteerde beker met stoomreiniging
• Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean-filter
• Geavanceerd ontwerp met roestvrijstalen afwerking
• De volledig afneembare zetgroep kan in een mum van tijd worden gereinigd



 Cappuccino en latte met één druk op de 
knop

De geïntegreerde melkbeker klopt de melk 
twee keer op en verwijdert luchtbelletjes en 
andere verontreinigingen voor een 
onweerstaanbare, romige schuimconsistentie. 
Met één druk op een knop krijgt u een 
schuimige melkstroom met een perfecte 
temperatuur rechtstreeks in uw kopje. Dankzij 
de krachtige dubbele boiler levert het apparaat 
stoom voor het opschuimen van melk en kan 
het direct daarna espresso maken zodat u een 
warme drank hebt zonder te hoeven wachten.

Geheugenfunctie

Nadat u uw ideale sterkte hebt gekozen uit de 
5 verschillende instellingen, kunt u deze met de 
geheugenfunctie eenvoudig opslaan, evenals de 
gewenste hoeveelheid en temperatuur. Elke 
toekomstige kop wordt vervolgens precies op 
uw smaak afgestemd. Het apparaat onthoudt 

het na de eerste keer voor altijd, in 
tegenstelling tot uw plaatselijke barista.

Hygiënische beker met stoomreiniging

Optimale hygiëne was nog nooit zo 
gemakkelijk. Dankzij de stoomreinigingscyclus 
wordt het opschuimmechanisme automatisch 
schoongemaakt. Melkresten worden 
verwijderd zonder dat u de beker hoeft leeg te 
maken. De hygiënische prestaties zijn 
gecertificeerd door het onafhankelijke Duitse 
testinstituut VDE.

AquaClean-filter

Saeco's nieuwe en gepatenteerde innovatie, 
het AquaClean-waterfilter, zorgt ervoor dat u 
optimaal van uw volautomatische 
koffiemachine geniet. Door het filter op 
verzoek van de machine te vervangen, hoeft u 
tot 5000 kopjes* uw machine niet te ontkalken 
en krijgt u het hygiënische voordeel van helder 
water zonder onzuiverheden. Een bijkomend 

voordeel is dat de ontkalkingswaarschuwing 
automatisch wordt uitgeschakeld wanneer 
AquaClean is geïnstalleerd in uw favoriete 
Saeco-koffiemachine.

Ontworpen en geproduceerd in Italië

Met zijn elegante design oogt de deze machine 
net zo verfijnd als de koffie die u ermee zet. De 
roestvrijstalen voorkant, geïnspireerd door 
Italiaans design en vakmanschap, doorstaat de 
tand des tijds in een klassieke of moderne 
keuken. Samen met de intuïtieve functies zorgt 
dit voor een zeer aangename koffie-ervaring.

Koffiespecialiteiten met één druk op de 
knop

Van espresso tot melkschuim, er is een groot 
aantal opties om aan al uw koffiewensen te 
voldoen. Of het nu gaat om de eerste kop in de 
ochtend of een traktatie voor na het eten, er is 
een smaak voor elk moment van de dag, en wel 
binnen handbereik.
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Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1400 W

Service
• 2 jaar garantie

Algemene specificaties
• Variatie met één druk op de knop: 7
• Instellingen voor koffiesterkte: 3
• Temperatuurstanden: 3
• Maalstanden: 8,0
• Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, 

Instelbare temperatuur, Instelbare inhoud van de 
kop, Instelbare hoeveelheid melkschuim, Crème-
instelknop, Geheugenfunctie voor inhoud van de 
kop, Geheugenfunctie voor sterkte, 
Geheugenfunctie voor temperatuur

• Type display: OLED
• Type beker: Basisbeker
• Koffiedranken: Espresso, Cappuccino, heet water
• Geschikt voor: Hele koffiebonen, gemalen 

koffiepoeder
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Automatische ontkalkingscyclus, Automatische 
spoelcyclus, Compatibel met AquaClean-filter, 
Automatische reiniging van de beker, Afneembare 
zetgroep, Vaatwasmachinebestendige onderdelen, 
Ontkalkindicator, Optioneel Brita-waterfilter

• Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, 
Display, Automatische stand-by, Verwijderbaar 
waterreservoir, Verstelbare tuit, Indicatie 
'Waterreservoir leeg'

• Speciale functies: Pre-brewing, Keramische 
maalschijf, Geïntegreerde beker, Optie voor 
gemalen koffie, Crème-instelknop, Heetwateroptie

• Type boiler: Dubbele boiler

Accessoires
• Inclusief: Reinigingsborsteltje, Maatschepje, Tester 

voor waterhardheid

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Italië

Technische specificaties
• Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot 100 

(grote koffie) sec
• Capaciteit melkbeker: 500 L
• Capaciteit koffiediklade: maximaal 11 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1,5 L
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 150 millimeter
• Voltage: 230 volt
• Waterboilers: 2 (directe stoom)
• Capaciteit koffiebonenreservoir: 300 gr
• Snoerlengte: 0,8 m
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 245 x 420 x 

360 millimeter
• Productgewicht: 13 kg

Afwerking
• Materiaal lekbak: Roestvrij staal
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal
• Materiaal tuit: Verchroomd kunststof
• Materiaal pulpopvangbak: Plastic

Ontwerp
• Kleur: Wit
•

Specificaties
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* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de 
machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de 
machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.
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