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Bucuraţi-vă de specialitatea de cafea preferată

Mai multe băuturi, mai mulţi utilizatori

Cu Xelsis fiecare membru al familiei se poate bucura de specialitatea de cafea

preferată. Datorită funcţiei unice pentru mai mulţi utilizatori, pot fi create maxim 6

profiluri personale şi, pentru fiecare profil, pot fi personalizate maxim 9 băuturi.

Mai mulţi utilizatori şi mai multe băuturi

Recunoaşterea amprentei utilizatorului

6 profiluri unice de utilizator pentru 9 băuturi

Funcţie integrată automată pentru lapte cu AutoClean

Personalizare măcinare şi preparare

SBS: sistem reglabil brevetat pentru structura băuturii şi stratul cremos ale espresso

Spumare reglabilă inteligentă brevetată a laptelui.

Personalizare completă măcinare şi preparare

Uşor de utilizat

Interfaţă utilizator multimedia dinamică

Ergonomic în funcţionarea de zi cu zi

Uşor de curăţat şi de întreţinut

Curăţare şi detartrare automată

Acces frontal la grupul de preparare detaşabil
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Repere

Digitial ID

Vă puteţi selecta imediat şi cu uşurinţă propriul

profil personal prin intermediul dispozitivului

de recunoaştere a amprentei.

SBS (Saeco Brewing System - Sistem de

preparare Saeco)

Philips Saeco vă permite în exclusivitate să

reglaţi intensitatea espresso-ului dvs.,

modificând stratul cremos şi structura băuturii

pe măsură ce este eliberată. Numai prin

răsucirea butonului puteţi prepara stratul

cremos exact în conformitate cu gustul dvs. Un

mic buton care face o mare diferenţă.

6 utilizatori x 9 băuturi

Până la 9 specialităţi de cafea pot fi

personalizate de către 6 utilizatori diferiţi –

fiecare membru al familiei îşi primeşte propria

specialitate preferată personalizată cu o

singură atingere

Spumare reglabilă a laptelui

Numai Philips Saeco oferă un sistem inteligent

de reglare a spumei laptelui. Pur şi simplu

selectaţi nivelul dorit al spumei prin meniul de

băuturi.

Autocurăţarea şi detartrarea

Uşurinţa de utilizare include întreţinerea

uşoară: Graţie ciclurilor de curăţare şi detartrare

automată, vi se garantează bucurie perfectă zi

de zi şi longevitate maximă pentru espressorul

dvs.

Interfaţă utilizator multimedia

Ecranul color TFT mare afişează imagini

colorate şi dinamice pentru a şti întotdeauna

exact ce face maşina sau de ce are nevoie

Unitate de preparare detaşabilă

Unitatea de preparare se află în centrul fiecărei

maşini de cafea complet automate şi trebuie

menţinută întotdeauna curată. O sarcină care

nu poate fi mai confortabilă decât cu un Saeco:

îndepărtaţi, clătiţi şi reinseraţi – terminat.

Personalizare completă

Totul exact cum vă place: Alegeţi aroma

preferată de cafea şi reglaţi lungimea cafelei,

intensitatea, temperatura, stratul cremos şi

structura băuturii până când toate acestea

corespund perfect gustului dvs. personal.

Ergonomic zi de zi

Philips-Saeco este un sinonim pentru

comoditate: reumplerea cu boabe sau cu apă,

golirea casetei cu resturile de cafea sau a tăvii

de scurgere, toate compartimentele sunt direct

accesibile.
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