
 

 

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.

Усъвършенствана технология, създадена за идеалното кафе
• Извличане на максимален вкус със 100% керамични мелачки

Високият комфорт е част от преживяването
• Изцяло подвижният блок за приготвяне може да се почиства изключително бързо
• Доказана хигиена с патентованата кана с почистване с пара

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус
• Фина настройка на силата на кафето с 8 настройки на мелачката
• Наслаждавайте се на слой каймак, както ви харесва, с едно завъртане на бутон
• Запазете любимото си кафе с 6 потребителски профила



 100% керамични мелачки

Мощните 100% керамични мелачки 
гарантират моменти на чиста наслада от 
кафето години наред. Керамичният 
материал смила идеално, което позволява на 
водата да тече постоянно, извличайки най-
чистата същност на зърната. И за разлика от 
други "обикновени" мелачки, керамичният 
материал предотвратява прегряването и 
прегорения вкус на кафето.

Подвижен блок за приготвяне

Ефективността и лекотата при използване 
бяха ключови моменти на вдъхновение, 
когато Saeco създаде първия блок за 
приготвяне преди 30 години. И до днес той 
представлява изобретателна, находчива 
технология. Както винаги той е много лесен 
за почистване – само го извадете и измийте 
с течаща вода за няколко секунди, след 
което го поставете обратно също толкова 
лесно.

Фина настройка на вкуса на кафето

Когато става дума за процеса на смилане, 
тази кафемашина няма да ви разочарова. 
Различните смеси от кафе имат нужда от 
различен натиск, за да разкрият пълния си 
вкус. Така че тази кафемашина има осем 
регулируеми настройки на смилането – от 
най-финото за плътно еспресо до най-
едрото за по-леко кафе

Регулирайте качеството на каймака и 
плътността

Наслаждавайте се на слой каймак, както ви 
харесва, и открийте широк спектър от 
вкусове само със завъртането на един 
бутон! Вие управлявате потока на кафето и 
налягането при приготвяне, за да регулирате 
плътността и гъстотата на каймака с едно 
лесно движение. Завъртете наляво за 
луксозен, дебел слой каймак за интензивно 
и плътно еспресо или завъртете надясно за 
гладко кафе с по-лек вкус и по-малко 
каймак.

Персонализирайте и съхранете 
чашата си с кафе

Всяка чаша ще бъде оформена точно 
според вкуса ви. Съвършената функция за 
персонализиране ви позволява да 
регулирате и запаметявате всичките си 
напитки до най-фините детайли. А тъй като 
има 6 потребителски профила за попълване, 
всички, които ползват машината, могат да 
получат перфектната чаша.

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
• Налягане на помпата: 15 бара
• Капацитет на каната за мляко: 500 л
• Капацитет на съда за зърна: 350 гр
• Капацитет на съда за отпадъци: 14 чаши
• Макс. височина на чашата: 150 мм
• Време за приготвяне на една чашка: 45 

(еспресо) до 100 (дълго кафе) сек
• Бойлери за вода: 2
• Напрежение: 230 V
• Честота: 50 Hz
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Обем на воден резервоар: 1,6 л

Устойчивост
• Потребление на енергия при приготвяне: 

1500 W

Общи спецификации
• Брой чаши едновременно: 2
• Съвместимо сервиране на кафе: Цели зърна, 
мляно кафе

• Разнообразие с едно докосване: 9
• Настройки за сила на кафето: 3
• Настройки за температурата: 3
• Настройки на мелачката: 8
• Тип кана: Основна кана
• Тип дисплей: TFT
• Специални функции: Керамична мелачка, 
Вградена кана, Предварително запарване, 
Опция за смляно кафе, Бутон за регулиране на 
каймака

• Персонализиране според напитката: 
Регулируема сила на кафето, Регулируема 
температура, Регулируем обем според чашата, 
Регулируемо количество на млечната пяна

• Лесна употреба и комфорт: Подвижен воден 

резервоар, Регулируем улей за изливане, 
Подвижна тавичка за отцеждане, Автоматично 
преминаване в режим на готовност, 
Автоматично изключване

• Лесно почистване и поддръжка: Автоматичен 
цикъл на декалциране, Подвижен блок за 
приготвяне, Автоматично почистване на каната, 
Автоматичен цикъл на изплакване, Съвместим с 
филтър AquaClean

• Напитки с кафе: Еспресо, капучино, гореща 
вода, крема кафе, разпенено мляко, еспресо 
макиато, лате макиато, ристрето, кафе лате

Дизайн
• Материал на бойлера: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Материал на тавичката за отцеждане: 
Неръждаема стомана

• Материал на основното тяло: Неръждаема 
стомана

• Материал на водния резервоар: Пластмаса

Страна на произход
• Произведено в: Италия

Сервиз
• 2 години гаранция

Тегло и размери
• Тегло на изделието: 16,1 кг
• Размери на продукта (ШxДxВ): 280 x 370 x 

420 мм

Дизайн
• Цвят: Неръждаема стомана
• Цвят: Неръждаема стомана
•
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