
 

 

Saeco Xelsis Evo
Aвтоматична 
кафемашина

• Приготвя 8 кафе напитки
• Вградена кана и приставка за 
разпенване

• Неръждаема стомана
• 8-стъпкова регулируема 
мелачка
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а различни напитки и много потребители
кана за мляко с изцяло автоматизирано двойно почистване

Xelsis Evo всеки един от семейството може да се наслади на любимия си кафе специалитет. 

агодарение на уникалната функция за много потребители можете да създадете до 6 

рсонални потребителски профила и за всеки профил да зададете своите настройки за до 9 

питки.

Перфектно автентично италианско кафе
• Идеална пяна, благодарение на каната за мляко с двойна камера
• Млечни специалитети без изчакване, благодарение на парния резервоар
• Кафе без вкус на изгоряло благодарение на 100% керамични мелачки

Настройте напитките според вкуса си
• Персонализирайте кафето си в 6 потребителски профила
• Насладете се на богатството на кафето с нашите регулируеми мелачки
• Повече каймак и по-плътен вкус

Лесно почистване и поддръжка
• Винаги чиста кафемашина, благодарение на автоматичното почистване и Премахване на 
котлен камък

• Хигиенична млечна пяна, благодарение на автоматизирано двойно почистване
• Лесно почистване, благодарение на подвижната група за приготвяне



 100% керамични мелачки

Тази кафемашина за еспресо е оборудвана 
със 100% керамични мелачки. Saeco 
използва керамични мелачки поради 
равномерното смилане без прегряване на 
кафените зърна за безупречно еспресо. 
Керамиката също осигурява дълготрайна 
ефективност и наистина тиха работа.

Кана за мляко с двойна камера

Наслаждавайте се на своите млечни кафе 
специалитети, изцяло автоматизирани с 
новата патентована кана за мляко с двойна 
камера. Просто налейте мляко в каната, 
включете я в кафемашината и изберете 
желаната напитка. С технологията с двойна 
камера винаги ще се радвате на 
професионално приготвено кафе с гъста, 
дълготрайна млечна пяна и идеална 

температура, постоянен поток мляко, без 
пръски.

Мелачки с възможност за регулиране в 
8 степени

Различните сортове кафе изискват различно 
ниво на гранулиране за разкриване на 
пълния му вкус. Гранулирането на тази 
машина за еспресо може да се регулира в 8 
степени – от най-финото смилане, за 
еспресо с плътен вкус, до най-грубото за 
леко кафе.

6 потребителски профила

Тази кафемашина за еспресо на Saeco се 
предлага с 6 профила с възможност за 
персонализиране, които запомнят личните 
ви предпочитания за различните напитки. 
Това осигурява лекота при получаването на 
перфектни, съобразени с вашия вкус 

напитки, въпреки че не сте единствените, 
които използват кафемашината.

Подвижен блок за приготвяне

Групата за приготвяне, изобретение на 
Saeco, е в сърцето на нашата кафемашина, 
осигурявайки автоматизация. Групата за 
приготвяне, в зависимост от модела, е лесно 
достъпна от предната страна. Може да се 
отстранява без усилия за лесно почистване 
чрез изплакване под течаща вода за 
максимална хигиена.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips – енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
Акценти
Aвтоматична кафемашина
Приготвя 8 кафе напитки Вградена кана и приставка за разпенване, Неръждаема стомана, 8-стъпкова 
регулируема мелачка
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Технически данни
• Материал на нагревателя: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Брой нагреватели за вода: 2 бойлера (незабавна 
пара)

• Налягане на водата в помпата: 15 бара (идеално 
еспресо)

• Поддържани видове кафе: Мляно кафе, Цели 
зърна кафе

• Страна на произход: Произв. в Италия, 
Проектирано в Италия

• Подвижен блок за приготвяне
• Захранване: 1500 W
• Напрежение: 230 V
• Честота: 50 Hz
• Дължина на кабела: 80 см

Устойчивост
• Опция за автоматичен режим на готовност

Идеалното еспресо
• Еспресо технология: Адаптерна система Saeco, 
Система за аромат: предварително приготвяне, 
SBS: адаптер за каймак

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Различни напитки
• Варианти с мляко: Адаптер за степента на 
разпенване, Вградена автом. функция за мляко, 

Селектор за количество мляко, Подвижна кана 
за мляко

Лесна употреба
• Почистване и поддръжка: Автоматично 
промиване на веригата за кафе, Автоматично 
промиване на веригата за мляко, Цикъл за 
премахване на накип

• Употреба: Регулируем разпределител на кафе, 
Улей за смляно кафе, Повърхност за 
подреждане на чаши, Достъп отпред до всички 
функции, Моментална пара (2 нагревателя), 
Подвижен блок за приготвяне, Подвижен 
резервоар за вода

Тегло и размери
• Максимална височина на чашката: 150 мм
• Тегло на изделието: 16,1 кг
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 280 x 370 x 

420 мм
• Вместимост за кафе на зърна: 350 гр
• Вместимост на контейнер за отпадъци: 14 чаши
• Вместимост на каната за мляко: 0,5 л
• Вместимост на резервоара за вода: 1,6 л

Дизайн
• Цвят: Матирано черно за предните SS/
страничните части

• Материали и покритие: Пластмаса и 
неръждаема стомана

•

Спецификации
Aвтоматична кафемашина
Приготвя 8 кафе напитки Вградена кана и приставка за разпенване, Неръждаема стомана, 8-стъпкова 
регулируема мелачка
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