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Φτιάξτε το δικό σας αγαπημένο καφέ
Πολλαπλά ροφήματα για πολλούς χρήστες

Με την Xelsis HD8943/21, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τον αγαπημένο

του καφέ. Χάρη στη μοναδική λειτουργία πολλαπλών χρηστών, μπορείτε να δημιουργήσετε

έως και 6 προσωπικά προφίλ χρηστών και να εξατομικεύσετε έως και 9 ροφήματα για κάθε

προφίλ.

Για περισσότερους χρήστες και πολλαπλά ροφήματα

6 μοναδικά προφίλ χρήστη για 9 ροφήματα

Ενσωματωμένη, αυτόματη λειτουργία γάλακτος

Εξατομίκευση άλεσης και παρασκευής

SBS: Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έξυπνος ρυθμιζόμενος μηχανισμός για κρέμα

και δομή espresso

Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έξυπνος ρυθμιζόμενος μηχανισμός για αφρόγαλα.

Από τους κόκκους καφέ στο φλιτζάνι σας

Εύκολη χρήση

Δυναμικό περιβάλλον χρήστη με πολυμέσα

Εργονομία στην καθημερινή λειτουργία.

Εύκολη στον καθαρισμό και τη συναρμολόγηση

Αυτόματος καθαρισμός και αφαλάτωση

Πρόσβαση από μπροστά στην αφαιρούμενη μονάδα απόσταξης
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Χαρακτηριστικά

SBS (σύστημα απόσταξης Saeco)

Η Philips Saeco σάς επιτρέπει αποκλειστικά να

ρυθμίζετε την ένταση του espresso σας, αλλάζοντας

την κρέμα και τη δομή κατά τη διανομή του καφέ.

Γυρίζοντας απλώς το διακόπτη, μπορείτε να

προετοιμάσετε την κρέμα ακριβώς όπως θέλετε. Ένας

μικρός διακόπτης κάνει τη μεγάλη διαφορά.

6 χρήστες x 9 ροφήματα

Μπορούν να εξατομικευτούν έως και 9 παραλλαγές

καφέ από 6 διαφορετικούς χρήστες – κάθε μέλος της

οικογένειας μπορεί να απολαμβάνει τη δική του

αγαπημένη εξατομικευμένη παραλλαγή μόλις με ένα

άγγιγμα

Ρυθμιζόμενος μηχανισμός για αφρόγαλα

Μόνο η Philips Saeco σάς προσφέρει ένα έξυπνο

σύστημα ρύθμισης για αφρόγαλα. Απλώς επιλέξτε το

επίπεδο αφρού που θέλετε μέσω του μενού

ροφήματος.

Αυτόματος καθαρισμός και αφαλάτωση

Η ευκολία στη χρήση περιλαμβάνει και εύκολη

συντήρηση: χάρη στους κύκλους αυτόματου

καθαρισμού και αφαλάτωσης, απολαμβάνετε τον

τέλειο καφέ καθημερινά και παράλληλα διασφαλίζετε

τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την αυτόματη

εσπρεσιέρα σας.

Ενσωματωμένη αυτόμ. λειτ. γάλακ.

Με την ενσωματωμένη καράφα γάλακτος, το μόνο

που πρέπει να κάνετε είναι να την γεμίσετε με γάλα

και απλώς να επιλέξετε την αγαπημένη σας

παραλλαγή γάλακτος. Με την ενσωματωμένη

λειτουργία γάλακτος, το γάλα μπορεί να σερβιριστεί

καυτό ή ως αφρόγαλα. Πατώντας απλώς το κουμπί

για το αγαπημένο σας ρόφημα - είτε πρόκειται για

latte machiato, cappuccino ή caffelatte - ο καφές σας θα

είναι έτοιμος για σερβίρισμα μέσα σε λίγα

δευτερόλεπτα ως κρεμώδες αφρόγαλα ή καυτό γάλα

και θα περιχυθεί αυτόματα μέσα στο ρόφημά σας. Η

προηγμένη διαχείριση γάλακτος περιλαμβάνει δύο

αυτόματους κύκλους πλυσίματος με ατμό. Και για

σχολαστικό καθαρισμό, ολόκληρη η συσκευή

αποσυναρμολογείται με μεγάλη ευκολία.

περιβάλλον χρήστη με πολυμέσα

Η ευρεία έγχρωμη οθόνη TFT προβάλλει έγχρωμες,

δυναμικές εικόνες ώστε να γνωρίζετε πάντα

ακριβώς τι κάνει ή τι χρειάζεται το μηχάνημα

Αποσπώμενη μονάδα απόσταξης

Η μονάδα απόσταξης βρίσκεται στην καρδιά κάθε

πλήρως αυτόματης καφετιέρας και πρέπει πάντα να

διατηρείται καθαρή. Μια εργασία που δεν μπορεί να

γίνει ευκολότερη από ό,τι με την Saeco: Αφαιρέστε,

ξεπλύνετε, επανατοποθετήστε και τελειώσατε.

Πλήρης εξατομίκευση

Τα πάντα ακριβώς όπως σας αρέσουν: Επιλέξτε το

αγαπημένο σας χαρμάνι καφέ και ρυθμίστε την

ποσότητα καφέ, την ένταση, τη θερμοκρασία, την

κρέμα και τη δομή μέχρι όλα τα στοιχεία να

ικανοποιούν απόλυτα το προσωπικό σας γούστο.
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