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Automaattinen espresso-
kone
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Seuraa aina makuasi

Erinomainen Saeco-espressokeitin
Espresso on aina ollut enemmän kuin juoma. Siinä on aromia, voimaa, moninaisia 
mahdollisuuksia, ihmisiä yhdistävää luonnetta. Saeco Xelsis tuo tämän espresso-elämyksen 
omaan keittiöösi.

Täydellinen espresso
• Esikeitinjärjestelmä
• Saeco Adapting System
• Keraamiset kahvimyllyt
• Moniulotteinen säädettävä kahvisuutin

yksilöi juomasi
• Täysin automaattinen maitotoiminto
• Opti-dose: maun valitsin
• SBS säätelee vaahdon rakennetta
• Maidon ja vaahdon määrän valitsin
• Monta käyttäjää, monta juomaa (6x6)

Helppokäyttöinen
• Irrotettava suodatinyksikkö
• Yhden kosketuksen yksilöity käyttöliittymä



 Irrotettava suodatinyksikkö
Suodatinyksikkö on jokaisen täysautomaattisen 
kahvinkeittimen sydän, ja se on pidettävä aina 
puhtaana. Saeco-laitteessa tämä käy todella helposti: 
irrota, huuhtele ja aseta paikalleen – valmis.

Keraamiset kahvimyllyt
Nämä laadukkaat kahvimyllyt peittoavat kilpailijoiden 
teräksiset kahvimyllyt monella tasolla: saat aina 
täydellisen italialaisen maun, koska jauhamistulos on 
tasaisen tarkka ilman ylikuumenemista. Lisäksi 
kahvimyllyt ovat erittäin kestäviä ja toimivat erittäin 
hiljaisesti.

Täysin automaattinen maitotoiminto
Integroidulla, automaattisella maitotoiminnolla maito 
voidaan tarjota kuumana tai vaahdotettuna. 
Painamalla juomaa vastaavaa painiketta - latte 
machiato, cappuccino tai caffelatte - saat juoman 
muutamassa sekunnissa, ja laite lisää kermaisen 
vaahdon tai kuuman maidon juomaan 
automaattisesti.

Säädettävä kahvisuutin
Kahvisuutin on helppo säätää yhdellä liikkeellä minkä 
tahansa lasin tai kupin kokoiseksi, jotta täyteläinen 
maku ja aromi säilyy aina täydellisesti.

Opti-dose: maun valitsin
Opti-dose-maunvalitsimella voit valita kahvijauheen 
määrän jokaista espressoa varten. Siten saat aina 
haluamasi vahvuista kahvia.

Esikeitinjärjestelmä
Esikeitin lisää makunautintoa. Saecon 
esikeitintekniikalla kahvijauhe kostutetaan ennen itse 
keittämistä, mikä edistää aromin kehittymistä.

Saeco Adapting System
Sopii kaikille kahvipavuille. Syntia käsittelee kaiken 
tyyppiset kahvipavut täydellisesti Saeco-tekniikan 
avulla. Se jauhaa automaattisesti oikean määrän 
kahvipapuja. Saat unohtumattoman kahvielämyksen 
kaikista kahvipavuista.

SBS: vaahtovalitsin
Kääntämällä kytkintä voit valmistaa vaahdon aina 
makusi mukaan. Pieni kytkin, suuri merkitys.

Maidon ja vaahdon määrän valitsin
Valmistettavissa olevien juomien määrää lisäävät 
säädettävä automaattinen maidon 
vaahdotustoiminto ja irrotettava karahvi. Saat 
helposti kuumaa maitoa cafe latteen tai täydellisen 
vaahdon cappuccinoon.

Monta käyttäjää, monta juomaa
6 eri juomaa valittavissa kertakosketuksella, 6 
yksilöitävää käyttäjäprofiilia – jokaisen 
perheenjäsenen lempijuoma syntyy yhdellä 
napinkosketuksella.

Yhden kosketuksen käyttöliittymä
Intuitiivinen käyttö suurikokoisen, helppolukuisen 
näytön ja yhden painalluksen toimintojen avulla.
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Täydellinen espresso
• Espressotekniikka: Saeco Adapting System, 

Aromijärjestelmä: esikeitin, SBS: kerman säädin

Useita juomia
• Maitotyypit: Vaahdotusasteen säädin, Integroitu 

automaattinen maitotoiminto, Milk Island -
yhteensopiva, Maidon määrän valitsin, Pannarello: 
maidon vaahdotus, Irrotettava maitokannu

Helppokäyttöinen
• Puhdistus ja huolto: Automaattinen kahvipiirin 

huuhtelu, Automaattinen maitopiirin huuhtelu, 
Kalkinpoisto-ohjelma

• Käyttö: Säädettävä kahvisuutin, Jauhetun kahvin 
ohitus, Kupinpidike, Kaikki toiminnot onnistuvat 
etupuolelta, Instant Steam (2 boileria), Höyryä 
nopeasti, Irrotettava suodatinyksikkö, Irrotettava 

vesisäiliö

Energiaa säästävä
• Energiaa säästävä: Valittavissa säästötila

Tekniset tiedot
• Boileri: Ruostumatonta terästä
• Taajuus: 50 Hz
• Virta: 1500 W
• Jännite: 230 V
• Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 350 g
• Jätesäiliön kapasiteetti: 16 annosta
• Maitokannun kapasiteetti: 0,5 l
• Vesisäiliön tilavuus: 1,6 l
•

Tekniset tiedot
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