
 

 

Saeco Xelsis Evo
Automatyczny 
ekspres do kawy

• Parzenie 8 rodzajów kawy
• Zintegr. dzbanek i spieniacz do 

mleka
• Stal szlachetna
• 8-stopniowy, regulowany 

młynek
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jemnik na mleko z funkcją automatycznego, podwójnego czyszczenia

ięki ekspresowi Xelsis Evo każdy członek rodziny może delektować się swoją ulubioną 
wą. Wyjątkowa funkcja wielu użytkowników umożliwia utworzenie do 6 profili 
ytkowników oraz przypisanie każdemu z nich do 9 spersonalizowanych napojów.

Zaawansowana technologia opracowana z myślą o doskonałej kawie
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania
• Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil
• Higiena dzięki opatentowanej technologii czyszczenia pojemnika parą

Szeroki wybór kaw
• Znajdź idealny smak kawy dzięki 8 ustawieniom młynka
• Wystarczy obrócić pokrętło, aby uzyskać idealną warstwę pianki
• Zapisz ustawienia dotyczące ulubionej kawy, korzystając z 6 profili użytkownika



 Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. 
Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez 
ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z 
kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając 
uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek 
doskonałego napoju.

Wyjmowany blok zaparzający

Efektywność i łatwość obsługi były głównymi 
założeniami, kiedy 30 lat temu firma Saeco 
stworzyła pierwszy blok zaparzający. Po dziś 
dzień blok zaparzający jest nadal innowacyjnym 
i robiącym wrażenie rozwiązaniem 
technologicznym. Jak zawsze jest prosty w 
czyszczeniu — wystarczy go wyjąć i myć przez 
kilka sekund pod bieżącą wodą, a następnie w 
prosty sposób włożyć z powrotem do 
urządzenia.

Znajdź idealny smak kawy

Jeśli chodzi o stopień zmielenia kawy, ten 
ekspres zawsze spełnia oczekiwania. Różne 
mieszanki kawy wymagają różnego stopnia 
mielenia, aby wydobyć z nich pełnię aromatu. 
W tym ekspresie można ustawić osiem 
grubości mielenia — od najdrobniejszego w 
celu przygotowania prawdziwego espresso po 
najgrubsze w celu przygotowania łagodniejszej 
kawy

Dopracowana struktura pianki i kawy

Obracając pokrętło, można uzyskać idealną 
warstwę pianki i odkryć szerokie spektrum 
smaków! Można regulować wypływ kawy i 
ciśnienie parzenia, aby jednym ruchem 
dostosować grubość warstwy pianki i jej 
strukturę. Wystarczy obrócić pokrętło w 
lewo, aby otrzymać grubą warstwę pianki i 
intensywne espresso o pełnym smaku, lub w 
prawo, aby zaparzyć łagodną kawę o mniej 
intensywnym smaku i z mniejszą ilością pianki.

Spersonalizuj i zapisz ustawienia napoju

Każda filiżanka kawy będzie idealnie 
dopasowana do Twojego gustu. Funkcja 
maksymalnej personalizacji pozwala 
dostosować najdrobniejsze szczegóły 
wszystkich napojów i je zapisać. Dzięki 6 
profilom użytkownika każda osoba 
korzystająca z ekspresu może przygotowywać 
swoją idealną kawę.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
Parzenie 8 rodzajów kawy Zintegr. dzbanek i spieniacz do mleka, Stal szlachetna, 8-stopniowy, regulowany 
młynek

HD8954/09



Data wydania 2020-12-14

Wersja: 3.1.1

EAN: 08 71010 36157 05

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dane techniczne
• Ciśnienie pompki: 15 barów
• Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
• Pojemność pojemnika na ziarna: 350 g
• Pojemność pojemnika na odpadki: 14 porcji
• Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
• Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 

(café lungo) s
• Bojlery wody: 2
• Napięcie: 230 V
• Częstotliwość: 50 Hz
• Długość przewodu: 0,8 m
• Pojemność zbiornika wody: 1,6 L

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W

Informacje ogólne
• Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
• Przeznaczone dla modeli: Kawa ziarnista, kawa 

mielona
• Napoje wybierane jednym dotknięciem: 8
• Ustawienia mocy kawy: 3
• Ustawienia temperatury: 3
• Ustawienia młynka: 8
• Pojemnik na mleko: Podstawowy pojemnik
• Typ wyświetlacza: TFT
• Funkcje specjalne: Młynek ceramiczny, 

Zintegrowany pojemnik, Wstępne zaparzanie, 
Funkcja kawy mielonej, Pokrętło regulacji pianki

• Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja 
mocy kawy, Regulacja temperatury, Regulacja ilości 
parzonej kawy, Regulacja ilości mlecznej pianki

• Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany 
zbiornik wody, Wyjmowany kranik, Wyjmowana 
tacka ociekowa, Automatyczny tryb gotowości, 
Automatyczne wyłączanie

• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Automatyczny 
cykl usuwanie kamienia, Wyjmowany blok 
zaparzający, Automatyczne czyszczenie pojemnika, 
Automatyczny cykl płukania

• Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca 
woda, cafè créme, spienione mleko, espresso 
macchiato, latte macchiato, ristretto, cafè latte

Wykończenie
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
• Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
• Materiał korpusu: Stal szlachetna
• Materiał zbiornika wody: Plastik

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Włochy

Serwis
• 2 lata gwarancji

Waga i wymiary
• Waga produktu: 16,1 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 

280 x 370 x 420 mm

Wykończenie
• Kolor: Stal szlachetna
• Kolor: Stal szlachetna
•
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