
 

 

Saeco Xelsis
Volautomatische 
espressomachine

• 12 variëteiten
• LatteDuo-systeem
• PianoBlack
• In 12 stappen instelbare 

maalmolen

SM7580/00

D

o
To
zo
dr
e meest geavanceerde Saeco-espressomachine 

oit
t 12 wereldberoemde recepten, van Espresso en Cappuccino tot koffiespecialiteiten 
als Flat White of Americano. Gebruik eenvoudigweg de touch-pictogrammen om het 
ankje te selecteren en pas het desgewenst aan met onze intuïtieve Coffee Equalizer™

Simpele bediening
• Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
• HygieSteam: de automatische reiniging verwijdert 99,99% van de melkresten
• Onze grootste gesealde bonenhouder houdt uw bonen vers
• De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne

Hoogwaardige koffie
• 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
• CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
• Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
• LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Persoonlijke variatie
• LatteDuo: bereid en geniet van een dubbele dosis van elk recept
• Twaalf wereldberoemde dranken met één druk op de knop
• Geavanceerd display en touch-pictogrammen voor snelle toegang tot je dranken
• 6 profielen: eenvoudig uw persoonlijke smaakvoorkeuren opslaan



 100% keramische molens

Onze molens zijn gemaakt van high-tech 
keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse 
bonen worden voorzichtig gemalen, zonder 
risico op oververhitting. Zo worden de beste 
smaken en aroma's geëxtraheerd voor 
minstens 20.000 koppen koffie met een 
superieure smaak.

Externe goedkeuring

Met Saeco-technologie haalt u de beste 
smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een 
intens en authentiek aroma en een heerlijke 
smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, 
fruitig, bloemig, kruidig)

Hoogwaardige boiler

Zuivere koffie vraagt om perfecte 
temperaturen. Onze hoogwaardige 

Thermoblock is gemaakt van licht aluminium 
en een roestvrijstalen behuizing, die snel 
opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

AquaClean-filter

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter 
dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door 
het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor 
kalkvorming in de waterleiding van uw 
koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000* 
koppen zonder te ontkalken door het filter 
regelmatig te vervangen.

Automatisch reinigingsprogramma

Ons innovatieve automatische 
reinigingssysteem HygieSteam verwijdert 
99,99% van de melkresten met één druk op de 
knop

LatteDuo

Bereid met één druk op de knop een enkele of 
dubbele portie koffie, waaronder cappuccino 
of latte macchiato. Alles in één keer.

LattePerfetto

LattePerfetto voor dicht melkschuim met een 
fijne textuur

Gesealde bonenhouder
In onze grootste bonenhouder kunt u tot 450 
g koffiebonen bewaren. De houder is voorzien 
van een speciale sealing met AromaSeal, zodat 
uw bonen lang vers blijven.

iF Design Award
De iF DESIGN AWARD is 
een van de meest 
prestigieuze en grootste 
designcompetities ter 
wereld

Saeco werd bekroond met de iF Design 
award 2018: sinds 1953 een zegel van 
excellentie, een bewijs van kwaliteit en 
een symbool van vertrouwen voor 
gebruikers. Deze prestigieuze prijs wordt 
elk jaar toegekend door iF International 
Forum Design GmbH in Hannover 
(Duitsland), 's werelds oudste 
onafhankelijke designorganisatie.
Kenmerken
Volautomatische espressomachine
12 variëteiten LatteDuo-systeem, PianoBlack, In 12 stappen instelbare maalmolen

SM7580/00
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Accessoires
• Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, 

Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de 
zetgroep, Melkreservoir, AquaClean-filter

Afwerking
• Materiaal hoofdunit: ABS

Algemene specificaties
• Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, 

Instelbare inhoud van de kop, Instelbare 
temperatuur, Gebruikersprofielen, Instelbare 
koffiesmaak

• Maalstanden: 12
• Aantal gebruikersprofielen: 6
• Type boiler: Boiler, roestvrij staal
• Type beker: Melkreservoir
• Type display: LCD
• Verstelbare tuithoogte: 75-148 mm
• Melkoplossing: Latte Perfetto-technologie
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Compatibel met AquaClean-filter, Automatische 
reiniging van de beker

• Speciale functies: Optie voor gemalen koffie

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid
• Energielabel: B-klasse*
• Energieverbruik in stand-by: <0,5 W

Technische specificaties
• Capaciteit melkbeker: 0,6 l
• Capaciteit koffiediklade: 14 porties
• Capaciteit waterreservoir: 1,7 l
• Capaciteit bonenreservoir: 450 g
• Compatibiliteit filter: AquaClean
• Afvalbak: Toegang aan de voorkant
• Waterres.: Toegang aan de voorkant
• Land van herkomst: Italië
• Capaciteit lekbak: 500 ml

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 283 x 489 x 

393 mm

Aanpassing
• Instellingen voor aromasterkte: 5
• Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
• Moleninstellingen: 12
• Aroma instellen vóór het zetten
• Temperatuurstanden: 3
• Gebruikersprofielen: 6

Andere functies
• Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
• Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
• Snel opwarmende boiler
• Afneembare zetgroep
• LED-verlicht waterreservoir
• Warmemelkfunctie

Ontwerp
• Kleur: Pianozwart
•

Specificaties
Volautomatische espressomachine
12 variëteiten LatteDuo-systeem, PianoBlack, In 12 stappen instelbare maalmolen

SM7580/00

* Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken

* Energielabel: B-klasse, volgens het Zwitserse energielabel en 
gebaseerd op de standaardmeetmethode EN 60661.

http://www.philips.com

