
 

 

Saeco Xelsis Evo
Volautomatische 
espressomachine

• Zet 8 koffievarianten
• Geïntegreerde melkkan en 

melkopschuimer
• Volledig roestvrij staal
• In 8 stappen verstelbare 

maalschijven

HD8954/01
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eerdere dranken voor meerdere gebruikers
et melkbeker met volledig geautomatiseerde dubbele reinigingsfunctie

t de Xelsis Evo-espressomachine geniet elk familielid van zijn of haar favoriete koffie. 
nkzij de unieke functie voor meerdere gebruikers kunnen tot wel 6 gebruikersprofielen 
rden ingesteld en aan elk profiel kunnen 9 verschillende dranken worden toegewezen.

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak
• Geniet van een crèmelaagje zoals u dat wilt met één draai aan de knop
• Varieer de koffiesmaak met 8 maalinstellingen
• Sla uw favoriete koffie op met 6 gebruikersprofielen

Geavanceerde technologie voor perfecte koffie
• Geniet van maximale smaak met de 100% keramische maalschijven

Hoog comfort maakt deel uit van de beleving
• De volledig afneembare zetgroep kan in een mum van tijd worden gereinigd



 100% keramische maalschijven

De robuuste 100% keramische maalschijven 
garanderen jarenlang een moment van puur 
koffiegenot. Het keramische materiaal creëert 
de ideale korrel, waardoor het water continu 
blijft stromen en de pure essentie aan de 
bonen onttrekt. En, anders dan bij 'reguliere' 
maalschijven, voorkomt het keramische 
materiaal dat de koffie oververhit raakt en een 
verbrande smaak heeft.

Afneembare zetgroep

Efficiëntie en gebruiksgemak waren kernideeën 
toen Saeco 30 jaar geleden de eerste zetgroep 
ontwikkelde. Tot op de dag van vandaag is het 
nog steeds een geïnspireerd, onwrikbaar stukje 
technologie. Zoals altijd is het heel gemakkelijk 
te reinigen – u kunt het systeem verwijderen 
en enkele seconden onder de kraan wassen. 

Vervolgens plaatst u het net zo gemakkelijk 
terug.

Verfijn de smaak van uw koffie

Als het gaat om de fijnheid van de korrel, stelt 
deze machine nooit teleur. Verschillende 
koffiemelanges vragen om verschillende 
maalinstellingen. Daarom heeft de 
malingskorreligheid van deze machine acht 
aanpasbare instellingen - van de fijnste instelling 
voor een volle espresso tot de grofste voor 
een lichtere koffie

Voor een crèmelaagje en verfijnde 
textuur

Geniet van een crèmelaagje precies zoals u dat 
wilt en ontdek een breed spectrum van 
smaken, allemaal met één instelknop! U stelt 
de textuur en dikte van het crèmelaagje in 

door de druk en koffiestroom met één 
beweging aan te passen. Draai de knop naar 
links voor een luxe, dikke crèmelaag en een 
intense en volle espresso, of naar rechts voor 
een gladde, lichtere koffiesmaak met een 
dunner crèmelaagje.

Stel zelf uw smaak samen en leg deze 
vast

Elke kop wordt gevormd naar uw smaak. Met 
de ultieme instelfunctie kunt u al uw dranken 
opgeven tot in het kleinste detail. En omdat er 
6 gebruikersprofielen zijn, kan elke gebruiker 
zijn eigen perfecte kop koffie zetten.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Ontwerp
• Kleur: Roestvrij staal

Afwerking
• Materiaal lekbak: Roestvrij staal
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Italië

Algemene specificaties
• Variatie met één druk op de knop: 9
• Instellingen voor koffiesterkte: 3
• Temperatuurstanden: 3
• Maalstanden: 8,0
• Type beker: Basisbeker
• Type display: TFT
• Te gebruiken koffievormen: Hele koffiebonen, 

gemalen koffiepoeder
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Aanpasbaar per drank: Instelbare hoeveelheid 

melkschuim, Instelbare koffiesterkte, Instelbare 
inhoud van de kop, Instelbare temperatuur

• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 
Automatische ontkalkingscyclus, Automatische 
spoelcyclus, Automatische reiniging van de beker, 
Afneembare zetgroep

• Gebruiksgemak en comfort: Display, Afneembare 
lekbak, Automatische uitschakeling, Verstelbare 

tuit, Automatische stand-by, Verwijderbaar 
waterreservoir

• Speciale functies: Keramische maalschijf, 
Geïntegreerde beker, Optie voor gemalen koffie, 
Pre-brewing, Crème-instelknop

Service
• 2 jaar garantie

Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1500 W

Technische specificaties
• Pompdruk: 15 bar
• Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot 100 

(grote koffie) sec
• Capaciteit koffiebonenreservoir: 350 gr
• Capaciteit melkbeker: 500 L
• Capaciteit koffiediklade: 14 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1,6 L
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 150 mm
• Voltage: 230 volt
• Waterboilers: 2

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 280 x 420 x 

375 mm
• Productgewicht: 16,1 kg
•
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