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Monta juomaa – monta käyttäjää
Maitokannun täysin automaattinen kaksoispuhdistus

Saeco Xelsis -keittimen ansiosta kukin perheenjäsen voi nauttia omanlaisesta

erikoiskahvistaan. Ainutlaatuisen monikäyttäjätoiminnon ansiosta laitteeseen

voidaan luoda 6 käyttäjäprofiilia, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida 9 erilaista

juomavaihtoehtoa.

Aito italialainen kahvinautinto

Täydellinen maitovaahto integroidun maitokannun avulla

Valmista erikoismaitokahveja kätevästi kaksoisboilerilla

Täyskeraaminen kahvimylly – ei palanutta makua

Valmista juomat oman makusi mukaan

Tallenna makumieltymykset kuuteen käyttäjäprofiiliin

Valitse oman makusi mukainen jauhatusaste

Parempi vaahto ja rakenne

Helppo puhdistaa ja huoltaa

Automaattisen puhdistuksen ja kalkinpoiston ansiosta laite on aina puhdas

Automaattinen kaksoispuhdistus pitää maitokannun puhtaana

Irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
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Kohokohdat

Täyskeraaminen kahvimylly

Tässä espressokeittimessä on Saecon

täyskeraaminen kahvimylly. Keraaminen mylly

jauhaa kahvipavut tasaisesti niitä liikaa

kuumentamatta ja tuottaa näin moitteettoman

espresson. Mylly on myös pitkäikäinen ja

hiljainen käytössä.

Kahdeksanportainen kahvimyllyn säätö

Eri kahvilaadut vaativat erilaisen jauhatuksen.

Tässä espressokeittimessä on kahdeksan

jauhatusasetusta aina hienoimmasta

espressojauhatuksesta kevyemmän kahvin

karkeaan jauhatukseen.

6 oletusprofiilia

Tässä Saecon espressokeittimessä on kuusi

muokattavaa profiilia, joihin voit tallentaa omat

mieltymyksesi. Näin saat helposti omaan

makuusi räätälöidyn kahvinautinnon, vaikka

keitintä käyttäisi useampi ihminen.

Irrotettava suodatinyksikkö

Saecon kehittämä suodatinyksikkö on

automaattisten espressokeittimiemme sydän.

Siihen pääsee helposti käsiksi mallista

riippuen joko edestä tai sivusta. Koska

suodatinyksikön voi irrottaa, se on helppo

huuhtoa puhtaaksi juoksevan veden alla.

Automaattinen kaksoispuhdistus

Tässä Saecon espressokeittimessä on

maitokannun automaattinen

kaksoispuhdistustoiminto. Toiminto huuhtelee

kannun höyryllä kahdesti jokaisen

valmistuskerran jälkeen. Saat herkullisen ja

raikkaan maitovaahdon helpommin kuin

koskaan.

Automaattinen puhdistus ja kalkinpoisto

Saecon suunnittelema espressokeitin

puhdistaa automaattisesti kahvipiirit vedellä,

kun keitin käynnistetään tai sammutetaan.

Tämän ansiosta jokainen kahvikupillinen on

tuore ja aromikas. Säännöllinen kalkinpoisto

pidentää laitteen käyttöikää. Kun kalkinpoisto

on tarpeen, laite ei vain ilmoita siitä, vaan

aloittaa automaattisesti kalkinpoiston.

Prosessin aikana näytön selkeät viestit

kertovat, kun sinun pitää tehdä jotain.

Kalkinpoisto ei ole koskaan ollut helpompaa!

Ammattimainen kaksoisboileri

Täysin automaattisen espressokeittimen kaksi

erillistä lämmitysjärjestelmää kuumentavat

kahvin ja maidon juuri oikeaan lämpötilaan

ammattimaisen tarkasti ja nopeasti. Valmista

niin monta latte macchiatoa tai cappuccinoa

peräkkäin kuin haluat, ja jokainen niistä on

yhtä herkullinen.

Integroitu maitokannu

Valmista erikoismaitokahveja helposti

automaattisen maitokannun avulla. Kaada vain

maito kannuun, liitä se laitteeseen ja valitse

haluamasi kahvi. Halusitpa sitten latte

macchiaton, cappuccinon tai caffe latten,

juomasi on valmis muutamassa sekunnissa.

Saeco-espressokeittimen maitokannussa on

myös kätevä puhdistustoiminto, joka huuhtelee

kannun putket kahdesti höyryllä

automaattisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Vesiboilerien määrä: 2 boileria (välitön höyry)

Tuetut kahvityypit: Jauhettu kahvi, Kokonaiset

kahvipavut

Täydellistä espressoa

Espressotekniikka: Saeco Adapting System,

Aromijärjestelmä: esikeitin, SBS: kerman

säädin, Kupinlämmitin

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Useita juomia

Maitotyypit: Vaahdotusasteen säädin,

Integroitu automaattinen maitotoiminto, Milk

Island -yhteensopiva, Maidon määrän valitsin,

Pannarello: maidon vaahdotus, Irrotettava

maitokannu

Helppokäyttöinen

Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin

huuhtelu, Automaattinen maitopiirin huuhtelu,

Kalkinpoisto-ohjelma

Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Jauhetun

kahvin ohitus, Kupinpidike, Kaikki toiminnot

onnistuvat etupuolelta, Instant Steam (2

boileria), Höyryä nopeasti, Irrotettava

suodatinyksikkö, Irrotettava vesisäiliö

Energiaa säästävä

Energiaa säästävä: Valittavissa säästötila

Tekniset tiedot

Boileri: Ruostumatonta terästä

Taajuus: 50 Hz

Virta: 1 500 W

Jännite: 230 V

Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat

Kupin enimmäiskorkeus: 150 mm

Tuotteen mitat (L x S x K): 280 x 370 x

420 mm

Paino: 15,8 kg

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 350 g

Jätesäiliön kapasiteetti: 14 annosta

Maitokannun kapasiteetti: 0,5 V

Vesisäiliön tilavuus: 1,6 V
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