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Az Ön saját kedvenc kávéspecialitása.
Ahány felhasználó, annyiféle ital

Az Xelsis készülék használatával minden családtag élvezheti kedvenc

kávékülönlegességét. Az egyedülálló többfelhasználójú funkció segítségével

legfeljebb 6 személyes felhasználói profil hozható létre, amelyek mindegyikén

belül akár 9 különböző italfajta is megadható.

Ahány felhasználó, annyi ital

6 külön felhasználói üzemmód 9 féle italhoz

Integrált automatikus tejadagoló funkció Autoclean rendszerrel

„A kávébabtól a csészéig” rendszer testreszabása

SBS: szabadalmaztatott, állítható eszpresszó krémréteg és sűrűség

Szabadalmaztatott, intelligens tejhab beállítás

„Kávébabtól a csészéig” rendszer

Egyszerű használat

Dinamikus, multimédiás felhasználói kezelőfelület

Minden nap ergonomikus működés

Könnyen tisztítható és karbantartható

Automatikus tisztítás és vízkőmentesítés

Hozzáférés a központi egységhez a gép eleje felől
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Fénypontok

SBS (Saeco Brewing System - Saeco kávéfőző

rendszer)

A Philips Saeco egyedülálló módon lehetővé

teszi a kávé erősségének beállítását, az

adagolás során változtatva a krémréteg és a

kávé sűrűségén. Csak fordítsa el a gombot, és

a krémréteg máris pontosan az Ön ízlésének

megfelelően készül. Egy kis gomb, ami nagy

dolgokra képes.

6 személy, 9 féle ital

Akár 9 féle kávéspecialitást lehet 6 felhasználó

személyes igényeire szabni – minden

családtag a saját kedvenc italát élvezheti

mindössze egyetlen gombnyomással

Beállítható tejhab minőség

Az intelligens tejhab beállítás funkciót

kizárólag a Philips Saeco biztosítja.

Egyszerűen válassza ki az ital menüből a

tejhab kívánt szintjét.

Automata tisztítás és vízkőmentesítés

Az egyszerű használat az egyszerű

karbantarthatóságot is magában foglalja. Az

automatikus tisztítás és vízkőmentesítés

funkciónak köszönhetően biztos lehet benne,

hogy az automata eszpresszógép tökéletes

ízélményt biztosít, hosszú időn át.

Multimédiás felhasználói kezelőfelület

A széles TFT kijelző színes és dinamikus

képekkel tájékoztat arról, hogy a kávéfőzőgép

éppen milyen műveletet végez, illetve hogy

mire van szüksége

Kivehető központi egység

A teljesen automata kávéfőzőgépek lelke a

központi egység, amit mindig tisztán kell

tartani. Erre nem létezik kényelmesebb

megoldás, mint amit a Saeco kínál: eltávolítás,

öblítés és visszahelyezés. És kész.

Teljesen testreszabható

Legyen minden úgy, ahogyan Ön szereti:

válassza ki kedvenc kávéfajtáját, és állítsa be,

hogy milyen hosszú legyen, valamint az

erősségét, hőmérsékletét és sűrűségét, amíg

tökéletesen meg nem felel az Ön ízlésének.

Ergonomikus minden nap

A Philips-Saeco a kényelem szinonimája:

legyen szó akár a szemes kávé vagy a víz

újratöltéséről, a használt kávé tartójának vagy

a cseppfelfogó tálcának az ürítéséről, a gép

minden része könnyedén hozzáférhető.

Integrált tejadagoló funkció

Integrált automatikus tejadagoló funkció

Autoclean rendszerrel
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Műszaki adatok

Tökéletes eszpresszó

Eszpresszó technológia: Saeco optimalizáló

rendszer, Aroma rendszer: előforrázás, SBS:

krémréteg-szabályozás, Csészemelegítő

Többféle ital

Különböző fajta tej: Tejhab minőség beállítás,

Automatikus, beépített tejadagoló funkció,

Tejmennyiség választó, Kivehető tejtartály

Egyszerű használat

Tisztítás és karbantartás: Automatikus öblítés,

A tejadagoló alkatrészek automatikus öblítése,

Vízkőmentesítő ciklus

Használat: Állítható kávéadagoló, Közvetlen

őrölt kávé adagolás, Csészetartó felület, Elülső

hozzáférés az összes funkcióhoz, Azonnali gőz

(2 vízmelegítővel), Kivehető központi egység,

Kivehető víztartály

Energiatakarékos

Energiatakarékos: Választható

energiatakarékos mód

Műszaki adatok

Vízmelegítő: Rozsdamentes acél

Frekvencia: 50 Hz

Tápellátás: 1500 W

Feszültség: 230 V

Szivattyú nyomás: 15 bar

Tömeg és méretek

Termék méretei (ho x mé x ma): 280 x 370 x

420 mm

Tömeg: 15,8 kg

Szemes kávé kapacitás: 350 g

Ürítőtartály kapacitás: 14 adag

Tejtartály kapacitása: 0,5 l

Víztartály űrtartalma: 1,6 l
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