Saeco Xelsis Evo
Espressor super
automat
• Prepară 8 varietăţi de cafea
• Vas lapte și sist. spumare lapte
integ.

• Oţel inox

Băuturi multiple, utilizatori multipli
Dispune de carafă pentru lapte cu funcţie de curăţare dublă, complet automată

• Râșniţă reglabilă în 8 trepte

Cu Xelsis Evo, fiecare membru al familiei se poate bucura de cafeaua 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.
Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Spumă perfectă graţie carafei pentru lapte cu două compartimente
• Specialităţi din lapte fără așteptare, graţie unui dublu boiler
• Cafea fără gust ars graţie râșniţelor 100% ceramice
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Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale
• Personalizează-ţi cafeaua în 6 profiluri de utilizator
• Experimentează bogăţia cafelei cu râșniţele noastre reglabile
• Amplificaţi stratul de cremă și structura cafelei
Ușor de curăţat și întreţinut
• Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare și detartrare
• Spumare igienică a laptelui graţie curăţării duble automate
• Curăţare ușoară graţie grupului de preparare detașabil
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Espressor super automat
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Repere
Râșniţe de cafea 100% ceramice

Acest espressor este echipat cu râșniţe de
cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râșniţe
ceramice datorită măcinării consecvente, fără a
supraîncălzi boabele de cafea, pentru un
espresso impecabil. Ceramica asigură de
asemenea performanţe de durată și o
funcţionare complet silenţioasă.
Carafă pentru lapte cu două
compartimente

durează mult, la o temperatură ideală, cu un
flux constant al laptelui fără riscul de stropire.

foarte ușoară, deși nu ești singura persoană
care utilizează aparatul.

Râșniţe reglabile cu 8 trepte

Unitate de preparare detașabilă

Diferite arome de cafea necesită diferite
niveluri de granulaţie pentru a elibera întreaga
aromă. Granulaţia de măcinare a acestui
espressor poate fi reglată în 8 setări, de la cea
mai fină măcinare, pentru un espresso
concentrat, până la cea mai mare pentru o
cafea mai slabă.

Grupul de preparare, o invenţie Saeco,
reprezintă partea centrală a espressorului
nostru, care asigură automatizarea. În funcţie
de model, grupul de preparare este ușor
accesibil din faţă sau din lateral. Acesta poate fi
îndepărtat fără efort pentru curăţarea ușoară
prin clătirea sub robinet, asigurând igienă
maximă.

6 profiluri de utilizatori

Savurează specialităţile din lapte complet
automate cu ajutorul carafei pentru lapte
patentate, cu tehnologie cu două
compartimente. Pur și simplu toarnă laptele în
carafă, conecteaz-o la aparat și selectează
băutura dorită. Cu ajutorul tehnologiei cu două
compartimente, te vei bucura întotdeauna de
preparate din cafea cu o spumă densă care

Acest espressor Saeco este prevăzut cu 6
profiluri care pot fi personalizate și care vă
memorează preferinţele personale pentru
diferite băuturi cu cafea. Astfel, obţinerea unei
cești de cafea perfect personalizate devine

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce
costurile, consumul de energie și emisiile
de CO2. Cum? Acestea oferă o
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una
sau mai multe domenii focale ecologice
Philips – eficienţă energetică, ambalare,
substanţe periculoase, greutate, reciclare
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii
Specificaţii tehnice

• Material fierbător: Oţel inoxidabil (Inox)
• Număr de fierbătoare de apă: 2 fierbătoare (abur
instantaneu)
• Presiunea apei din pompă: 15 bari (espresso
perfect)
• Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată, Boabe
de cafea întregi
• Ţara de origine: Fabr. în Italia, Proiectat în Italia
• Unitate de preparare detașabilă
• Alimentare: 1500 W
• Tensiune: 230 V
• Frecvenţă: 50 Hz
• Lungime cablu: 80 cm

Durabilitate

spumare, Funcţie lapte automată integrată,
Selector cantitate de lapte, Cană detașabilă pentru
lapte

Ușor de utilizat

• Curăţare și întreţinere: Clătirea circuitului automat
de cafea, Clătirea circuitului automat pentru lapte,
Ciclu detartrare
• Utilizare: Dozator reglabil cafea, Derivaţie pentru
cafeaua măcinată, Suprafaţă de sprijinire a ceștilor,
Acces frontal la toate funcţiile, Abur instantaneu (2
fierbătoare), Unitate de preparare detașabilă,
Rezervor detașabil de apă

Greutate și dimensiuni

Espresso perfect

• Tehnologie Espresso: Sistem de adaptare Saeco,
Sistem pentru aromă: pre-preparare, SBS: adaptor
pentru stratul cremos

•
•
•
•
•
•
•

Service

Design

• Opţiune de stand-by automat

• Garanţie internaţională 2 ani

Băuturi multiple

Înălţimea maximă a ceștii: 150 mm
Greutate produs: 16,1 kg
Dimensiuni produs (L x A x Î): 280 x 370 x 420 mm
Capacitate boabe de cafea: 350 gr
Capacitate rezervor apă uzată: 14 porţii
Capacitate cană lapte: 0,5 l
Capacitate rezervor de apă: 1,6 l

• Culoare: SS faţă/negru mat pe părţile laterale
• Materiale și finisaje: Plastic și oţel inoxidabil
•

• Variaţii ale laptelui: Adaptor pentru gradul de
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