
 

 

Saeco Exprelia
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Parzenie 7 rodzajów kawy
• Zintegr. dzbanek i spieniacz do 

mleka
• Biały
• 15-stopniowy, regulowany 

młynek

HD8859/01
Wyjątkowa kawa dostosowana do Twoich upodobań

Higiena bez wysiłku dzięki czyszczeniu parą
Ekspres Exprelia umożliwia parzenie kawy na profesjonalnym poziomie z opcją 

dostosowania nawet 7 ustawień poszczególnych napojów i gwarancją doskonałej higieny 
z certyfikatem VDE

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie
• Pyszne, gorące cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałym ceramicznym młynkom

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu
• Wiele różnych napojów kawowych za jednym dotknięciem przycisku
• Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz
• Wybierz smak kawy, zmieniając czas wstępnego zaparzania
• Wystarczy obrócić pokrętło, aby uzyskać idealną warstwę pianki
• Znajdź idealny smak kawy dzięki 15 ustawieniom młynka

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania
• Higiena dzięki opatentowanej technologii czyszczenia pojemnika parą
• Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
• Nowoczesne wzornictwo z wykończeniem ze stali szlachetnej
• Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil



 Cappuccino i latte za jednym 
dotknięciem

Aby uzyskać kremową piankę o konsystencji, 
której trudno się oprzeć, zintegrowany 
pojemnik na mleko spienia je dwa razy, 
usuwając pęcherzyki i nieczystości. Za jednym 
naciśnięciem przycisku aksamitna pianka o 
odpowiedniej temperaturze wypełnia Twoją 
filiżankę. Dzięki wydajnemu podwójnemu 
bojlerowi ekspres może spienić mleko i zaraz 
potem zaparzyć espresso, co pozwala 
przygotować idealnie gorące napoje bez 
konieczności czekania.

Funkcja pamięci

Po wybraniu idealnej mocy z 5 różnych 
ustawień można ją z łatwością zapisać wraz z 
wybraną długością i temperaturą dzięki funkcji 
pamięci. Od tej pory każda filiżanka kawy 
będzie idealnie dopasowana do Twojego gustu. 
W przeciwieństwie do lokalnego baristy 
możesz zapomnieć, jak się ją przygotowuje.

Higieniczne czyszczenie pojemnika parą

Utrzymanie wysokiego poziomu higieny 
jeszcze nigdy nie było tak proste. Dzięki funkcji 
czyszczenia parą można wyczyścić mechanizm 
spieniania, usuwając osady z mleka z urządzenia 
bez konieczności opróżniania pojemnika. 
Zachowanie standardów higieny zostało 
potwierdzone przez niezależny niemiecki 
instytut badawczy VDE.

Filtr AquaClean

Opatentowana innowacja firmy Saeco — filtr 
wody AquaClean — pozwala w optymalny 
sposób wykorzystać w pełni automatyczny 
ekspres do kawy. Zmieniając filtr na życzenie 
urządzenia, nie musisz usuwać kamienia z 
automatycznego ekspresu do kawy do 
momentu zaparzenia do 5000 filiżanek*. Przez 
cały ten czas kawa parzona jest z 
wykorzystaniem czystej i wolnej od 
zanieczyszczeń wody. Dodatkową korzyścią 
jest to, że po zainstalowaniu filtra AquaClean w 

ekspresie do kawy Saeco automatycznie 
zostaje wyłączone przypomnienie o 
konieczności usunięcia kamienia.

Zaprojektowano i wyprodukowano we 
Włoszech

To elegancka interpretacja czystej formy — 
ten ekspres jest równie wyrafinowany jak 
kawa, którą przygotowuje. Panel przedni ze 
stali szlachetnej, zainspirowany włoskim 
wzornictwem i jakością wykonania, wygląda 
ponadczasowo zarówno w klasycznych, jak i 
nowoczesnych kuchniach. Ponadto intuicyjne 
elementy konstrukcji zapewniają doskonałe 
wrażenia podczas parzenia kawy.

Napoje kawowe za jednym dotknięciem

Dostępnych jest wiele różnych opcji, które 
mogą spełnić Twoje kawowe pragnienia — od 
espresso po spienione mleko. Bez względu na 
to, czy jest to pierwsza rzecz z rana czy kawa 
na deser, na wyciągnięcie ręki masz do wyboru 
smak na każdą porę dnia.
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Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 1400 W

Serwis
• 2 lata gwarancji

Informacje ogólne
• Napoje wybierane jednym dotknięciem: 7
• Ustawienia mocy kawy: 3
• Ustawienia temperatury: 3
• Ustawienia młynka: 8
• Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja 

mocy kawy, Regulacja temperatury, Regulacja ilości 
parzonej kawy, Regulacja ilości mlecznej pianki, 
Pokrętło regulacji pianki, Funkcja pamięci ilości 
zaparzonej kawy, Funkcja pamięci mocy kawy, 
Funkcja pamięci temperatury

• Typ wyświetlacza: OLED
• Pojemnik na mleko: Podstawowy pojemnik
• Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca 

woda
• Przeznaczone dla modeli: Kawa ziarnista, kawa 

mielona
• Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Automatyczny 

cykl usuwanie kamienia, Automatyczny cykl 
płukania, Zgodność z filtrem AquaClean, 
Automatyczne czyszczenie pojemnika, 
Wyjmowany blok zaparzający, Możliwość mycia 
części w zmywarce, Wskaźnik usuwania kamienia, 
Opcjonalny filtr wody Brita

• Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowana tacka 
ociekowa, Wyświetlacz, Automatyczny tryb 
gotowości, Wyjmowany zbiornik wody, 
Wyjmowany kranik, Wskaźnik pustego zbiornika 
wody

• Funkcje specjalne: Wstępne zaparzanie, Młynek 
ceramiczny, Zintegrowany pojemnik, Funkcja kawy 
mielonej, Pokrętło regulacji pianki, Funkcja gorącej 

wody
• Sposób podgrzewania wody: Podwójny bojler

Akcesoria
• W zestawie: Szczoteczka do czyszczenia, Miarka, 

Pasek testowy do sprawdzania jakości wody

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Włochy

Dane techniczne
• Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 

(café lungo) s
• Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: do 11 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
• Napięcie: 230 V
• Bojlery wody: 2 (natychmiastowa para)
• Pojemność pojemnika na ziarna: 300 g
• Długość przewodu: 0,8 m
• Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

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

Wykończenie
• Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
• Materiał zbiornika wody: Plastik
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
• Materiał korpusu: Stal szlachetna
• Materiał dziobka: Chromowany plastik
• Materiał pojemnika na odpadki: Plastik

Wykończenie
• Kolor: Biały
•
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* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.
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