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Flera drycker, flera användare
med helt automatiserad mjölkkanna med dubbel rengöring

Med kaffebryggaren Saeco Xelsis kan alla familjemedlemmar njuta av sitt eget

favoritkaffe. Tack vare den unika fleranvändarfunktionen går det att skapa upp till 6

personliga användarprofiler och anpassa upp till 9 drycker för varje profil

Fulländat äkta italienskt kaffe

Perfekt mjölkskum tack vare den integrerade mjölkkannan

Mjölkspecialiteter utan väntan tack vare en dubbelbryggare

Kaffe utan bränd smak tack vare 100 % keramiska kvarnar

Tillred drycken efter eget tycke och smak

Anpassa ditt kaffe enligt 6 användarprofiler

Variera styrka och smak med våra justerbara kvarnar

Ett lyft för crema och fyllighet i kaffet

Enkel att rengöra och underhålla

Maskinen är alltid ren tack vare den automatiska rengöringen och avkalkningen

Hygienisk mjölkskumning tack vare automatiserad dubbelrengöring

Enkel rengöring tack vare löstagbar bryggrupp



Automatisk espressomaskin HD8943/21

Funktioner

Kvarnar i 100 % keramik

Den här espressomaskinen är utrustad med

kvarnar i 100 % keramik. Saeco använder

keramikkvarnar därför att de ger en konsekvent

malning utan att överhetta kaffebönan, för en

oklanderlig espresso. Keramik garanterar också

långvarig prestanda och en fullständigt tyst

funktion.

Justerbara kvarnar i 8 steg

Olika kaffeblandningar kräver olika

malningsgrad för att smaken ska komma till sin

rätt. Med den här espressomaskinen kan du

justera malningen i 8 olika steg – från den

finaste malningen för en fyllig espresso till den

grövsta för ett mildare, lättare kaffe.

Sex användarprofiler

Den här Saeco-espressomaskinen har 6

anpassningsbara profiler som memorerar din

personliga preferens för olika kaffedrycker. Det

gör det mycket enkelt att få en perfekt,

skräddarsydd kopp kaffe fastän du inte är den

enda som använder maskinen.

Löstagbar bryggrupp

Bryggruppen, som är en Saeco-uppfinning, är

hjärtat i våra espressomaskiner och ser till att

automatiken fungerar. Bryggruppen är,

beroende på modellen, lätt tillgänglig från

framsidan eller sidan. Den kan utan

ansträngning tas av för enkel rengöring under

kranen för god hygien.

Automatisk dubbel rengöringskanna

Den här Saeco-espressomaskinen har en

automatisk dubbelrengöringsfunktion för sin

mjölkkanna. Den dubbla rengöringen använder

två oberoende ångcykler för att snabbt skölja

mjölkkannan efter varje kaffedryck du

förbereder, för en färsk mjölkdryck varje gång.

Hygienisk mjölkskumning har aldrig varit

enklare.

Automatisk rengöring och avkalkning

Saeco utformade den här espressomaskinen till

att automatiskt rengöra sin kaffekrets med

vatten vid start och avstängning av maskinen.

Det ger en härlig, färsk smak med varje kopp

kaffe. Vanlig avkalkning förlänger

espressomaskinens livslängd. Den här

maskinen uppmanar inte bara när

avkalkningen behövs utan startar den

automatiserade avkalkningsprocessen på

maskinen och leder dig med tydliga

skärmanvisningar när det är dags för

avkalkning. Avkalkning har aldrig varit så

enkelt!

Professionell dubbelbryggare

Med 2 separata uppvärmningssystem för att se

till både den optimala kaffe- och

mjölkskumstemperaturen, garanterar den här

fullt automatiska Saeco-espressomaskinen

professionell prestanda och hastighet varje

gång. Du kan förbereda så många latte

macchiato och cappuccino som du önskar, den

ena efter den andra och varje gång lika god

och utan väntan.

Integrerad mjölkkanna

Njut av mjölkspecialiteterna med den

automatiserade mjölkkannan med automatisk

rengöring. Häll helt enkelt mjölk i kannan, sätt

in den i maskinen och välj din önskade

kaffedryck. Om det är en latte macchiato,

cappuccino eller caffelatte, kommer din dryck

att serveras inom några sekunder. Kannan till

Saeco-espressomaskinen levereras med det

automatiska rengöringssystemet som innebär

att två automatiska rengöringar med ånga av

kannans rör sker efter varje användning, för

fräsch mjölksmak varje gång.
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Material kokare: Rostfritt stål (inox)

Antal vattenkokare: 2 kokare (Instant Steam)

Kaffetyper som fungerar: Malet kaffe, Hela

kaffebönor

Effekt: 1 500 W

Spänning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Sladdlängd: 80 cm

Hållbarhet

Automatisk standbyfunktion

Perfekt espresso

Espressoteknik: Saeco-anpassningssystem,

Aromsystem: förbryggning, SBS: adapter för

crema, Koppvärmare

Service

2 års världsomfattande garanti

Flera drycker

Mjölkvariationer: Adapter för skumningsgrad,

Integrerad automatisk mjölkfunktion, Milk

Island-kompatibel, Mjölkmängdsväljare,

Löstagbar mjölkkanna

Lättanvänd

Rengöring och underhåll: Automatisk sköljning

av kaffekretsen, Automatisk sköljning av

mjölkkretsen, Avkalkningscykel

Användning: Justerbart kaffeuttappningsrör,

Fack för förmalet kaffe, Bricka för koppförvaring,

Åtkomst på framsidan till alla funktioner,

Instant Steam (2 kokare), Löstagbar bryggrupp,

Löstagbar vattentank

Vikt och mått

Maximal höjd för mugg: 150 mm

Produktvikt: 15,8 kg

Produktmått (L x D x H): 280 x 370 x 420 mm

Kaffebönkapacitet: 350 gr

Avfallsbehållarens kapacitet: 14 portioner

Mjölkkannans kapacitet: 0,5 L

Vattentankskapacitet: 1,6 L
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