
 

 

Saeco Xsmall
Automatisk 
espressomaskin

• Svart

RI9743/11
Passar i alla kök
Saecos mest kompakta automatiska espressobryggare
Med den här kompakta basmodellen blir det möjligt att njuta av italiensk espresso i alla 

kök.

Mal dina favoritkaffebönor
• Böna-till-kopp-system
• Liten och energieffektiv

Passar i alla kök
• Kompakt helautomatisk espressobryggare

Lättanvänd
• Åtkomst framifrån för enkel påfyllning och tömning
• Enkel rengöring tack vare löstagbar bryggrupp
• Dubbel bryggning



 Böna-till-kopp-system

Det betyder att hela kaffebönor alltid färskmals för 
varje kopp kaffe.

Dubbel bryggning
Med dubbel bryggning blir det enkelt att servera två 
koppar espresso samtidigt.

Kompakt design
Med sin kompakta design passar den helautomatiska 
espressobryggaren i alla kök.

Enkel åtkomst framifrån
Alla maskindelar som du behöver komma åt dagligen 
(behållare för vatten, malet kaffe och kaffebönor, 
droppbricka, löstagbar bryggrupp) är helt fristående 
och kan nås antingen från framsidan eller uppifrån.

Löstagbar bryggrupp

Bryggruppen, som är en Saeco-uppfinning, är hjärtat 
i våra espressomaskiner och ser till att automatiken 
fungerar. Bryggruppen är, beroende på modellen, lätt 
tillgänglig från framsidan eller sidan. Den kan utan 
ansträngning tas av för enkel rengöring under kranen 
för god hygien.

Liten och energieffektiv

Den är liten och har åtkomst på framsidan till alla 
funktioner, så den automatiska Philips Saeco Xsmall-
espressomaskinen passar i alla kök. Och tack vare 
dess effektivitet (klass A enligt schweiziska 
bestämmelser) och automatiska avstängning är den 
mycket snäll mot miljön.
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Perfekt espresso
• Espressoteknik: Saeco-anpassningssystem, 

Aromsystem: förbryggning

Lättanvänd
• Rengöring och underhåll: Automatisk sköljning av 

kaffekretsen
• Användning: Löstagbar bryggrupp, Löstagbar 

vattentank

Tekniska data
• Kokare: Rostfritt stål
• Frekvens: 50 Hz
• Effekt: 1300 W
• Spänning: 230 V
• Pumptryck: 15 bar

Vikt och mått
• Kaffebönkapacitet: 180 gr
• Avfallsbehållarens kapacitet: 8 portioner
• Vattentankskapacitet: 1 L
•
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