
 

 

Saeco Xelsis
Cafeteira espresso 
automática

• Jarra e vaporizador de leite 
integrados

• Aço inoxidável

RI9944/43
Diversas bebidas, diversos usuários
com recipiente para leite com limpeza dupla automatizada completa

O autêntico café expresso sempre foi mais que uma simples bebida: o aroma, o teor, a 

intensidade, as inúmeras e deliciosas variedades e o momento o tornam o tipo de café 
ideal. E a Saeco Xelsis leva toda essa sensação para a sua cozinha!

Perfeição do autêntico café expresso italiano
• O recipiente para leite integrado prepara a espuma de leite perfeita
• Com a caldeira dupla, não é preciso esperar muito para preparar especialidades com leite
• Os moedores 100% em cerâmica não deixam seu café com gosto de queimado

Ajuste as bebidas ao seu paladar
• Personalize seu café em seis perfis de usuário
• Desfrute dos benefícios do café com os moedores ajustáveis
• Intensificador de creme e café

Limpeza e manutenção fáceis
• Máquina sempre limpa graças à limpeza e remoção de impurezas automáticas
• O vaporizador de leite fica sempre limpo com a função de limpeza dupla automatizada
• O conjunto de preparo do café removível facilita a limpeza
• Design de vanguarda com acabamento em aço inoxidável



 Aço inoxidável

O design de vanguarda da cafeteira expresso 
Saeco tem o formato arredondado pelo 
acabamento em aço inoxidável. Esse recurso 
dá à máquina uma aparência de alta qualidade, 
além de ser um destaque na bancada de sua 
cozinha. O aço inoxidável também oferece 
maior resistência para um desempenho 
durável.

Moedores 100% em cerâmica

Esta cafeteira expresso Saeco é equipada com 
moedores 100% em cerâmica. A Saeco usa 
moedores em cerâmica devido à sua moagem 
consistente que não sobreaquece o grão, 
oferecendo um café expresso impecável. A 
cerâmica também garante um desempenho 
durável e o funcionamento totalmente 
silencioso.

Moedores ajustáveis com oito opções

Diferentes tipos de café exigem diferentes 
níveis de granulagem para obter um sabor 
completo. A granulagem ajustável desta 
cafeteira expresso pode ser ajustada de oito 
maneiras, desde a moagem mais fina para um 
expresso encorpado até a mais grossa para um 
café mais leve.

Seis perfis de usuário

Esta cafeteira expresso Saeco vem com seis 
perfis personalizáveis que memorizam sua 
preferência pessoal para o preparo de bebidas 
diferentes. Assim, é muito mais fácil preparar 
um café do seu modo preferido, mesmo que 
você não seja o único a utilizar a máquina.

Conjunto de preparo do café removível

O conjunto de preparo do café, uma invenção 
da Saeco, é o coração de nossas cafeteiras 
espresso e garante a automação. Dependendo 
do modelo, esse conjunto é facilmente 
acessível da parte frontal ou lateral. Pode ser 
removido para limpeza facilmente, garantindo a 
máxima higiene do produto.

Recipiente com limpeza dupla 
automática

Esta cafeteira expresso Saeco vem com a 
função de limpeza dupla totalmente 
automatizada no recipiente de leite. A limpeza 
dupla utiliza dois ciclos independentes de 
vapor para enxaguar o recipiente de maneira 
rápida após cada uso, mantendo o sabor fresco 
do leite. Manter o vaporizador de leite limpo 
nunca foi tão fácil.
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Especificações técnicas
• Material do depósito de água quente: Aço 

inoxidável (Inox)
• Lig/Desl: 1.500 W
• Voltagem: 120 volt
• Frequência: 60 Hz
• Comprimento do cabo: 80 cm

Sustentabilidade
• Opção de modo de espera automático

Espresso perfeito
• Tecnologia Expresso: Sistema de adaptação Saeco, 

Sistema de aroma: pré-infusão, SBS: adaptador de 
consistência do creme

Diversas bebidas
• Variações de leite: Adaptador de consistência da 

espuma, Aplicação integrada automática de leite, 
Seletor de quantidade de leite, Recipiente para 
leite removível

Fácil de usar
• Limpeza e manutenção: Circuito de enxágue 

automático do café, Circuito de enxágue 
automático do leite, Ciclo de remoção de 
impurezas

• Utilização: Recipiente ajustável para café, Dosador 
de grãos de café, Revestimento do porta-xícaras, 
Acesso frontal a todas as funções, Sistema de vapor 
instantâneo (2 depósitos de água quente), 
Conjunto de preparo do café removível, 
Reservatório de água removível

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (C x L x A): 280 x 420 x 

370 mm
• Peso do produto: 16,1 kg
• Capacidade de grãos de café: 350 g
• Capacidade do contêiner de resíduos: 

14 quantidade
• Capacidade do recipiente para leite: 0,5 E
• Capacidade do reservatório de água: 1,6 E
•
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