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Zamilujte si svoj obľúbený druh kávy
Na viac druhov nápojov, pre viacerých používateľov

S modelom Xelsis si každý člen rodiny môže vychutnávať svoju obľúbenú

špecialitu z kávy. Vďaka jedinečnej funkcii pre viacerých používateľov je možné

vytvoriť až 6 používateľských profilov a pre každý profil prispôsobiť až 9 nápojov.

Pre viacerých používateľov a na viac druhov nápojov

6 jedinečných používateľských profilov pre 9 nápojov

Integrovaná funkcia prípravy mlieka s čistením Autoclean

Možnosť prispôsobenia prípravy priamo z kávových zŕn

SBS: patentovaný systém nastavenia krémovej konzistencie a štruktúry nápoja

espresso

Patentovaná inteligentná príprava mliečnej peny

Prispôsobenie celého procesu prípravy kávy priamo z kávových zŕn

Jednoduché používanie

Dynamické multimediálne používateľské rozhranie

Ergonómia pri každodennom používaní

Jednoduché čistenie a údržba

Automatické čistenie a odstraňovanie vodného kameňa

Prístup spredu k odnímateľnej varnej skupine
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Hlavné prvky

SBS (Saeco Brewing System)

Philips Saeco vám exkluzívne umožňuje

nastaviť intenzitu espressa pomocou úpravy

krémovej konzistencie a štruktúry nápoja pri

jeho dávkovaní. Jednoduchým otočením

tlačidla pripravíte krémovú konzistenciu presne

podľa vašej chuti. Malý gombík, no veľký

rozdiel.

6 používateľov x 9 nápojov

6 rôznych používateľov si môže prispôsobiť až

9 kávových špecialít – každý člen rodiny získa

jedným stlačením tlačidla špecialitu podľa

vlastnej chuti

Nastaviteľná mliečna pena

Len kávovary Philips Saeco ponúkajú

inteligentný systém prípravy mliečnej peny.

Stačí zvoliť obľúbenú úroveň penenia v ponuke

nápojov.

Auto čistenie a odstraňovanie kameňa

Jednoduché používanie znamená aj

jednoduché čistenie: vďaka cyklom

automatického čistenia a odstraňovania

vodného kameňa máte zaručené dokonalé

potešenie na každý deň a maximálnu životnosť

automatického espresso kávovaru.

Multimediálne používateľské rozhranie

Široký farebný displej TFT vám pomocou

farebných a dynamických obrázkov vždy

presne zobrazí, čo kávovar vykonáva alebo čo

potrebuje

Odnímateľná varná jednotka

Varná skupina je srdcom každého plne

automatického kávovaru a mala by sa vždy

udržiavať v čistote. Táto úloha je pri modeli

Saeco úplnou hračkou: stačí vybrať, opláchnuť

a znova vložiť – hotovo.

Dokonalé prispôsobenie

Všetko presne tak, ako to máte radi: vyberte si

svoju obľúbenú zmes kávy a nastavte objem

kávy, intenzitu, teplotu, krémovú konzistenciu a

štruktúru nápoja, až kým všetky nebudú

dokonale vyhovovať vašej chuti.

Ergonómia každý deň

Philips-Saeco je synonymum pre praktickú

funkčnosť: či už dopĺňate zrná alebo vodu,

vyprázdňujete nádobu na odpad z kávy alebo

podnos na odkvapkávanie, všetky priehradky

sú priamo prístupné.

Integrovaná funkcia prípravy mlieka

Integrovaná funkcia prípravy mlieka s čistením

Autoclean
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Technické údaje

Dokonalé espresso

Technológia espressa: Adaptačný systém

Saeco, Systém arómy: predvarenie, SBS:

adaptér na krémovú vrstvu, Zohrievač šálok

Viac nápojov

Variácie mlieka: Adaptér na stupeň spenenia,

Integrovaná automatická funkcia na prípravu

mlieka, Regulátor množstva mlieka,

Odnímateľná karafa na mlieko

Jednoduché používanie

Čistenie a údržba: Automatické oplachovanie

okruhu kávy, Automatické oplachovanie okruhu

mlieka, Cyklus odstraňovania vodného

kameňa

Použitie: Nastaviteľný dávkovač kávy,

Premostenie pre mletú kávu, Plocha na

odloženie šálok, Prístup ku všetkým funkciám

spredu, Okamžitá para (2 varníky),

Odnímateľná varná jednotka, Odnímateľná

nádržka na vodu

Úspora energie

Úspora energie: Voliteľný ekologický režim

Technické údaje

Varník: Nehrdzavejúca oceľ

Frekvencia: 50 Hz

Príkon: 1 500 W

Napätie: 230 V

Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x H x V): 280 x 370 x

420 mm

Hmotnosť: 15,8 kg

Kapacita kávových zŕn: 350 g

Kapacita nádoby na odpad: 14 porcií

Kapacita karafy na mlieko: 0,5 l

Kapacita nádoby na vodu: 1,6 l
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