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Πολλά ροφήματα, πολλοί χρήστες
με καράφα γάλακτος με πλήρως αυτόματο διπλό καθαρισμό

Με τη Saeco Xelsis κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τον αγαπημένο του καφέ.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε πλήρως έως και 9 ροφήματα.

Αυθεντικός ιταλικός καφές

Τέλειο αφρόγαλα με την ενσωματωμένη καράφα γάλακτος

Σπεσιαλιτέ γάλακτος χωρίς αναμονή, χάρη στο διπλό μπόιλερ

Καφές με υπέροχη γεύση χάρη στους 100% κεραμικούς μύλους

Ρυθμίστε τα ροφήματα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Δημιουργήστε τον προσωπικό σας καφέ με 6 προφίλ χρήστη

Πειραματιστείτε με την πλούσια γεύση του καφέ με τους ρυθμιζόμενους μύλους μας

Ενίσχυση της κρέμας και της δομής του καφέ

Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση

Διατηρήστε τη μηχανή πάντα καθαρή, χάρη στις δυνατότητες αυτόματου καθαρισμού και

αφαλάτωσης

Υγιεινή παρασκευή για αφρόγαλα, χάρη στον αυτοματοποιημένο διπλό καθαρισμό

Εύκολος καθαρισμός, χάρη στην αποσπώμενη μονάδα απόσταξης



Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο HD8942/11

Χαρακτηριστικά

100% κεραμικοί μύλοι

Η μηχανή εσπρέσο είναι εξοπλισμένη με 100%

κεραμικούς μύλους. Η Saeco χρησιμοποιεί

κεραμικούς μύλους λόγω της σταθερής άλεσης

χωρίς υπερθέρμανση των κόκκων του καφέ, για

έναν τέλειο εσπρέσο. Το κεραμικό υλικό εξασφαλίζει

επίσης απόδοση μεγάλης διάρκειας και απόλυτα

αθόρυβη λειτουργία.

Ρυθμιζόμενοι μύλοι σε 8 βήματα

Για να απελευθερωθεί το πλούσιο άρωμα του καφέ,

τα διαφορετικά χαρμάνια απαιτούν άλεσμα των

κόκκων σε διαφορετικά επίπεδα. Το μέγεθος των

κόκκων του καφέ σε αυτήν τη μηχανή εσπρέσο

μπορεί να προσαρμοστεί με 8 ρυθμίσεις, από μικρούς

κόκκους για απολαυστικό εσπρέσο μέχρι πιο

μεγάλους για πιο ελαφρύ καφέ.

6 προφίλ χρηστών

Η μηχανή εσπρέσο Saeco διαθέτει 6 προσαρμοζόμενα

προφίλ που απομνημονεύουν τις προσωπικές σας

προτιμήσεις για διάφορα ροφήματα καφέ. Με αυτόν

τον τρόπο, είναι πολύ εύκολο να παρασκευάσετε το

τέλειο φλιτζάνι καφέ προσαρμοσμένο ειδικά για εσάς,

παρόλο που δεν είστε ο μόνος χρήστης της μηχανής.

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

Η μονάδα απόσταξης, μια εφεύρεση της Saeco, είναι

η καρδιά των μηχανών μας, εξασφαλίζοντας την

αυτόματη λειτουργία τους. Ανάλογα με το μοντέλο, η

μονάδα απόσταξης είναι εύκολα προσβάσιμη από

μπροστά ή από το πλάι της μηχανής. Μπορεί να

αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα με νερό βρύσης,

εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή.

Καράφα γάλακτος με αυτόματο διπλό καθαρισμό

Η μηχανή εσπρέσο της Saeco διαθέτει πλήρως

αυτοματοποιημένη λειτουργία διπλού καθαρισμού για

την καράφα γάλακτος. Ο διπλός καθαρισμός

χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητους κύκλους ατμού, για

γρήγορο πλύσιμο της καράφας γάλακτος μετά από

κάθε παρασκευή ροφήματος καφέ, προσφέροντας

φρέσκια γεύση γάλακτος κάθε φορά. Η υγιεινή

παρασκευή για αφρόγαλα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη.

Αυτόματος καθαρισμός και αφαλάτωση

Η μηχανή espresso της Saeco έχει σχεδιαστεί για να

καθαρίζει αυτόματα το κύκλωμα καφέ με νερό κατά

την εκκίνηση ή την απενεργοποίηση της μηχανής. Η

δυνατότητα αυτή προσφέρει υπέροχη γεύση και

άρωμα σε κάθε φλιτζάνι καφέ. Η τακτική αφαίρεση

των αλάτων επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της

μηχανής espresso. Η μηχανή δεν σας ειδοποιεί απλά

πότε πρέπει να καθαρίσετε τα άλατα, αλλά ξεκινά

αυτόματα τη διαδικασία αφαλάτωσης και σας

καθοδηγεί με σαφή μηνύματα στην οθόνη όταν

πρέπει να επέμβετε. Η αφαίρεση των αλάτων έγινε

πιο εύκολη από ποτέ!

Επαγγελματικό διπλό μπόιλερ

Με 2 ξεχωριστά συστήματα θέρμανσης που

εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία για

τον καφέ ή το αφρόγαλα, αυτή η πλήρως αυτόματη

μηχανή εσπρέσο Saeco εγγυάται επαγγελματική

απόδοση και ταχύτητα, κάθε φορά. Φτιάξτε όσα

φλιτζάνια cappuccino ή latte macchiato θέλετε, το ένα

μετά το άλλο και με τα ίδια τέλεια αποτελέσματα,

χωρίς αναμονή.

Ενσωματωμένη καράφα γάλακτος

Απολαύστε τις δικές σας σπεσιαλιτέ γάλακτος, χάρη

στην αυτοματοποιημένη καράφα με αυτόματο

καθαρισμό. Απλά ρίξτε το γάλα στην καράφα,

συνδέστε τη στη μηχανή και επιλέξτε το αγαπημένο

σας ρόφημα καφέ. Ανεξάρτητα από το αν προτιμάτε

latte macchiato, cappuccino ή caffelatte, ο καφές σας θα

σερβιριστεί μέσα σε δευτερόλεπτα. Η καράφα

γάλακτος της μηχανής εσπρέσο Saeco διαθέτει την

πρακτική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, γεγονός

που σημαίνει ότι μετά από κάθε χρήση, δύο

αυτόματοι κύκλοι πλυσίματος με ατμό θα καθαρίσουν

τους σωλήνες της καράφας, για φρέσκια γεύση

γάλακτος κάθε φορά.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Υλικό μπόιλερ: Ανοξείδωτο ατσάλι (ίνοξ)

Αριθμός μπόιλερ νερού: 2 μπόιλερ (στιγμιαίος ατμός)

Πίεση νερού στην αντλία: 15 bar (τέλειος espresso)

Υποστηριζόμενοι τύποι καφέ: Αλεσμένος καφές,

Ολόκληροι κόκκοι καφέ

Χώρα προέλευσης: Κατασκευάζεται στην Ιταλία,

Σχεδιάστηκε στην Ιταλία

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

Ρεύμα: 1500 W

Τάση: 230 volt

Συχνότητα:

50 Hz

Μήκος καλωδίου: 80 εκ.

Βιωσιμότητα

Δυνατότητα αυτόματης αναμονής

Ο τέλειος Espresso

Τεχνολογία Espresso: Σύστημα προσαρμογής Saeco,

Σύστημα αρώματος: Προπαρασκευή, SBS:

Μηχανισμός προσαρμογής κρέμας

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Ποικιλία ροφημάτων

Παραλλαγές γάλακτος: Μηχανισμός προσαρμογής

επιπέδου αφρού, Ενσωματωμένη αυτόματη λειτουργία

γάλακτος, Επιλογέας ποσότητας γάλακτος,

Αφαιρούμενη καράφα γάλακτος

Εύκολη χρήση

Καθαρισμός και συντήρηση: Αυτόματο πλύσιμο

κυκλώματος καφέ, Αυτόματο πλύσιμο κυκλώματος

γάλακτος\, Κύκλος αφαίρεσης αλάτων

Χρήση: Ρυθμιζόμενο σύστημα διανομής καφέ,

Παράκαμψη για αλεσμένο καφέ, Επιφάνεια βάσης

φλιτζανιού, Πρόσβαση από μπροστά σε όλες τις

λειτουργίες, Ατμός στη στιγμή (2 μπόιλερ),

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης, Αποσπώμενη

δεξαμενή νερού

Βάρος και διαστάσεις

Μέγιστο ύψος φλιτζανιού: 150 χιλιοστά

Βάρος προϊόντος: 16,1 κ.

Διαστάσεις προϊόντος (Μ x Π x Υ): 280 x 370 x

420 χιλιοστά

Χωρητικότητα κόκκων καφέ: 350 gr

Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων: 14 μερίδες

Χωρητικότητα καράφας γάλακτος:

0,5 ιβ

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1,6 ιβ
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