
 

 

Saeco Xelsis Evo
Odlični samodejni 
espresso kavni aparat

• Za pripravo 8 vrst kave
• Vgrajena vrč za mleko in 

penilnik mleka
• Nerjavno jeklo
• 8-stopenjski nastavljivi mlinček

HD8954/09
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popolnoma samodejnim dvojnim čiščenjem vrčka za mleko
aparatom Xelsis Evo lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo okusno kavo. Edinstvena 
kcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za 
k profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.

Napredna tehnologija za pripravo popolne kave
• 100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus

Izjemno udobje je del doživetja
• Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite
• Potrjena higiena s patentiranim vrčem s parnim čiščenjem

Različne vrste kave po vašem okusu
• Intenzivnost kave nastavite z 8 nastavitvami mlinčka
• Uživajte v kremni plasti po svojem okusu s pritiskom na gumb
• Shranite svoj najljubši okus s 6 uporabniškimi profili



 100 % keramični mlinčki

Trpežni 100 % keramični mlinčki vam 
omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi. 
Keramika zagotavlja idealno mletje, pri 
katerem voda teče enakomerno in je 
izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični 
mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov 
preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima 
okusa po zažganem.

Snemljiva kuhalna enota

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo 
kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem 
učinkovitost in enostavno uporabo. Ta 
tehnologija še danes velja za navdušujočo in 
pomembno. Čiščenje je še vedno zelo 
enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj 
sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo 
enostavno ponovno namestite.

Fine nastavitve okusa kave

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma 
fino. Za različne kavne mešanice potrebujete 
različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln 
okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med 
osmimi nastavitvami mletja – od najbolj finega 
mletja za espresso polnega okusa do najbolj 
grobega mletja za lahko kavo

Izboljšajte kremnost in kakovost okusa

S pritiskom na gumb uživajte v slastni kremi in 
odkrijte širok spekter okusov. Nadzorujete 
pretok kave in tlak kuhanja, kar omogoča 
različno teksturo in gostoto pene z eno samo 
potezo. Zavrtite levo za bogat in gost sloj pene 
espressa intenzivnega in polnega okusa ali 
desno za blago, lahkotnejšo klasično kavo z 
manj pene.

Ponastavite in shranite svojo izbiro kave

Vsaka skodelica kave bo oblikovana natančno 
po vašem okusu. Vrhunska funkcija prilagoditve 
izbora omogoča osebne nastavitve in 
shranjevanje vseh vaših napitkov do zadnje 
podrobnosti. Na voljo je 6 nastavljivih 
uporabniških profilov, zato lahko vsak, ki 
uporablja aparat, pripravi svojo popolno 
skodelico kave.

Zeleni logotip Philips
Philips ima okolju prijazne izdelke, s 
katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo 
energije in izpuste ogljikovega dioksida. 
Kako? Prinašajo pomembno 
okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več 
področjih prizadevanja za varovanje okolja 
– energijska učinkovitost, embalaža, 
nevarne snovi, teža, recikliranje in 
odlaganje ter zanesljivost celotno 
življenjsko dobo.
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Tehnične specifikacije
• Tlak črpalke: 15 barov
• Prostornina vrčka za mleko: 500 ml
• Zmogljivost posode za zrna: 350 g
• Zmogljivost posode za ostanke kave: 14 skodelic
• Največja višina skodelice: 150 mm
• Čas priprave ene skodelice: 45 (espresso) do 100 

(dolga kava) s
• Grelniki vode: 2
• Napetost: 230 V
• Frekvenca: 50 Hz
• Dolžina kabla: 0,8 m
• Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,6 L

Prijaznost do okolja
• Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W

Splošne specifikacije
• Skodelic hkrati: 2
• Združljiva priprava kave: Cela kavna zrna, zmleta 

kava
• Priprava z enim dotikom: 9
• Nastavitve moči kave: 3
• Nastavitve temperature: 3
• Nastavitve mlinčka: 8
• Vrsta vrčka: Osnovni vrček
• Vrsta zaslona: TFT
• Posebne funkcije: Keramični mlinček, Vgrajen 

vrček, Predkuhanje, Možnost za mleto kavo, Gumb 
za prilagoditev kremnosti

• Prilagajanje posameznih napitkov: Nastavljiva moč 
kave, Nastavljiva temperatura, Prilagodljiva 
prostornina skodelice, Prilagodljiva količina mlečne 

pene
• Enostavna in udobna uporaba: Snemljiv zbiralnik za 

vodo, Nastavljiv dulec, Snemljiv pladenj za 
kapljanje, Samodejno stanje pripravljenosti, 
Samodejni izklop

• Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Samodejni cikel 
odstranjevanja vodnega kamna, Snemljiva kuhalna 
enota, Samodejno čiščenje vrčka za mleko, 
Samodejni cikel izpiranja, Podpira filtre AquaClean

• Kavni napitki: Espresso, kapučino, vroča voda, 
kremna kava, spenjeno mleko, espresso z malo 
mleka, mleko s kavo, ristretto, kava z mlekom

Površina
• Material grelnika: Nerjavno jeklo
• Material pladnja za kapljanje: Nerjavno jeklo
• Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo
• Material zbiralnika za vodo: Plastika

Država porekla
• Izdelano v: Italiji

Servis
• Dveletna garancija

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 16,1 kg
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 280 x 370 x 420 mm

Zasnova
• Barva: Nerjavno jeklo
• Barva: Nerjavno jeklo
•

Specifikacije
Odlični samodejni espresso kavni aparat
Za pripravo 8 vrst kave Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka, Nerjavno jeklo, 8-stopenjski nastavljivi mlin-
ček

HD8954/09

http://www.philips.com

