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Aprecie a sua especialidade de café preferida

Várias bebidas, vários utilizadores

Com a Xelsis, todos os membros da família podem desfrutar da sua

especialidade de café preferida. Graças à função exclusiva de vários utilizadores,

podem ser criados até 6 perfis pessoais de utilizadores e podem ser

personalizadas até 9 bebidas para cada perfil.

Vários utilizadores e várias bebidas

Reconhecimento da impressão digital do utilizador

6 perfis de utilizadores exclusivos para 9 bebidas

Função de leite automática integrada

Personalização do grão à chávena

SBS: sistema patenteado para creme e textura do expresso ajustáveis

Sistema inteligente de espuma de leite regulável patenteado

Personalização completa do grão à chávena

Fácil de utilizar

Interface multimédia do utilizador dinâmica

Ergonomia nas operações do dia-a-dia

Limpeza e manutenção fáceis

Limpeza e descalcificação automáticas

Acesso frontal ao bloco de preparação amovível
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Destaques

ID digital

Pode seleccionar o seu perfil pessoal de forma

rápida e simples, através do dispositivo de

reconhecimento de impressões digitais.

SBS (Saeco Brewing System)

A Philips Saeco permite exclusivamente o

ajuste da intensidade e a alteração do creme e

da textura do expresso enquanto este é

preparado. Basta rodar o botão e pode preparar

o creme exactamente de acordo com o seu

gosto. Um pequeno botão que faz uma grande

diferença.

6 utilizadores x 9 bebidas

Podem ser personalizadas até 9

especialidades de café por 6 utilizadores

diferentes – cada membro da família obtém a

sua especialidade de café favorita

personalizada com apenas um toque num

botão

Espuma de leite regulável

Apenas a Philips Saeco oferece um sistema

inteligente de regulação da espuma de leite.

Basta seleccionar o nível de espuma que

deseja através do menu de bebidas.

Limpeza e descalcificação autom.

Fácil de utilizar, inclui manutenção fácil: graças

aos ciclos de limpeza e descalcificação

automáticos, garantimos que desfruta todos os

dias de um café perfeito e asseguramos a

duração máxima da sua máquina.

Função de leite automática integrada

Com o jarro de leite integrado, necessita

apenas de o encher com leite e seleccionar a

sua especialidade de leite preferida. Com a

função de leite integrada, o leite pode ser

servido quente ou em espuma. Basta

seleccionar a sua bebida preferida - quer seja

um latte machiato, um cappuccino ou um café

latte - e esta será servida em apenas alguns

segundos após a espuma cremosa ou o leite

quente serem adicionados automaticamente à

sua bebida. A gestão avançada do leite inclui

dois ciclos automáticos de aumento de vapor.

E, para uma limpeza cuidada, é possível

desmontar facilmente o aparelho completo.

Interface multimédia do utilizador

O ecrã TFT a cores grande suporta imagens

coloridas e dinâmicas para saber sempre

exactamente o que a máquina está a fazer ou

de que esta necessita

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação é o núcleo de todas as

máquinas de café totalmente automáticas e

deve ser sempre mantido limpo. A Saeco

tornou esta tarefa o mais cómoda possível:

retirar, enxaguar e recolocar – está pronto.

Personalização total

Tudo exactamente ao seu gosto: escolha a sua

mistura de café preferida e ajuste a

quantidade, a intensidade, a temperatura, o

creme e a textura do café até estes

corresponderem, na perfeição, ao seu gosto

pessoal.
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Especificações

Expresso Perfeito

Tecnologia do expresso: Sistema adaptador

Saeco, Sistema de aroma: pré-preparação, SBS:

adaptador de creme, Aquecedor de chávenas

Várias bebidas

Variações com leite: Adaptador do nível de

espuma, Função automática de leite integrada,

Selector da quantidade de leite, Jarro de leite

amovível

Fácil de utilizar

Limpeza e manutenção: Lavagem automática

do circuito de café, Lavagem automática do

circuito do leite, Ciclo de descalcificação

Utilização: Dispensador de café ajustável,

Desvio para café moído, Superfície de suporte

de chávenas, Acesso frontal a todas as

funções, Vapor instantâneo (2 caldeiras), Bloco

de preparação amovível, Depósito da água

amovível

Economizador de energia

Economizador de energia: Modo ecológico

seleccionável

Dados técnicos

Caldeira: Aço inoxidável

Frequência: 50 Hz

Alimentação: 1500 W

Voltagem: 230 V

Pressão da bomba: 15 bares

Peso e dimensões

Dimensões: 280x370x420 mm

Peso: 16,1 kg

Capacidade de grãos de café: 350 gr

Capacidade da caixa de recolha do café:

14 doses

Capacidade do jarro de leite: 0,5 l

Capacidade do depósito da água: 1,6 l
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