
 

 

Saeco Xelsis
"Super-automatic" 
espresso automāts

• 12 veidi
• Latteduo sistēma
• Sudraba
• 12 pakāpju regulējamas 

dzirnaviņas

SM7581/00
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pazīstiet Saeco kafijas 
utomātu pasauli!

 pasaulē plaši pazīstamas receptes, sākot no tādiem populāriem dzērieniem kā espreso un kapučīno 

 līdz pat tādiem kafijas dzērieniem kā Flat White vai Americano. Vienkārši veiciet vilkšanas žestus 

rienekrānā, lai atlasītu dzērienu, un nepieciešamības gadījumā pielāgojiet to, izmantojot mūsu intuitīvo 

ffee Equalizer™ sistēmu.

Izcila pieredze
• Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas
• HygieSteam: automātiskā tīrīšana likvidē 99,99 % piena pārpalikumu
• Mūsu lielākā slēgtā pupiņu tvertne parūpēsies, ka jūsu pupiņas ir svaigas
• Izņemama uzliešanas iekārta sniedz vizuālu higiēnas garantiju

Augstas kvalitātes kafija
• 20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām
• CSA nozīmīte: Saeco no jūsu kafijas pupiņām iegūst pašu labāko
• Ātra pagatavošana ar augstas veiktspējas ūdens karsēšanas ierīci
• LattePerfetto biezām piena putām ar smalku tekstūru

Individuāli pielāgojams klāsts
• LatteDuo: pagatavojiet un baudiet jebkuras receptes dubulto dzērienu
• 12 pasaulslaveni dzērieni rokas stiepiena attālumā
• Moderns ekrāns ar skārienjutīgām ikonām, lai ātri piekļūtu dzērienu izvēlei



 100% keramiskas dzirnaviņas

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots 
augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — 
īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas 
pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to 
pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska 
un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 
kafijas tasītēm.

Ārējs apstiprinājums

Saeco tehnoloģija ļauj iegūt labāko garšu no 
jūsu iecienītajām kafijas pupiņām, lai jūs varētu 
baudīt spēcīgu un autentisku kafijas aromātu un 
garšu (grauzdētu, šokolādes, riekstu, augļu, 
puķu, pikantu).

Augstas veiktspējas ūdens karsēšanas 
ierīce

Lai kafija būtu nevainojama, tai ir jābūt ideālā 
temperatūrā. Mūsu augstas veiktspējas ātras 
ūdens sildīšanas ierīce ar viegla alumīnija un 

nerūsējoša tērauda korpusu ātri sasilst līdz 
optimālai temperatūrai.

AquaClean filtrs

AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas 
radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas 
kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī 
katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens 
kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces 
atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.

Automātiska tīrīšanas programma

Mūsu novatoriskā automātiskā tīrīšanas 
sistēma HygieSteam likvidē 99,99 % piena 
pārpalikumu ar vienu pieskārienu

LatteDuo

Pagatavojiet un baudiet vienu vai dubulto 
jebkuras kafijas receptes dzērienu acumirklī, arī 
kapučīno vai late makjato. Vienā acumirklī.

LattePerfetto

LattePerfetto biezām piena putām ar smalku 
tekstūru

Slēgta pupiņu tvertne
Mūsu lielākajā pupiņu tvertnē var glabāt līdz 
450 g svaigu pupiņu, un tā ir aprīkota ar īpašu 
AromaSeal aizvēršanas mehānismu, kas 
parūpēsies, ka pupiņas svaigumu saglabā ilgi.

Izņemama uzliešanas iekārta

Izņemama uzliešanas iekārta sniedz vizuālu 
higiēnas garantiju. Saeco uzliešanas iekārta 
piedāvā automātisku tīrīšanu, izmantojot arī 
mūsu specializētās tīrīšanas tabletes.

iF Design Award
iF DESIGN AWARD ir 
viens no prestižākajiem un 
lielākajiem dizaina 
konkursiem pasaulē
Saeco ieguva iF Design 

balvu 2018. gadā: kopš 1953. gada tas 
lietotājiem ir izcilības, kvalitātes un 
uzticības simbols. Šo balvu katru gadu 
piešķir „iF International Forum Design 
GmbH” Hannoverē (Vācijā), kas ir pasaulē 
vecākā neatkarīgā dizaina organizācija.
Izceltie produkti
"Super-automatic" espresso automāts
12 veidi Latteduo sistēma, Sudraba, 12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
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Piederumi
• Iekļauts: Mērkarote, Ūdens cietības pārbaudes 

loksne, Tīrīšanas suka, Uzliešanas mezgla smērviela, 
Piena tvertne, AquaClean filtrs

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: ABS

Vispārējas specifikācijas
• Dzēriena pielāgošana: Pielāgojams kafijas stiprums, 

Regulējams tilpums, Regulējama temperatūra, 
Lietotāju profili, Pielāgojama kafijas garša

• Dzirnaviņu iestatījumi: 12
• Lietotāju profilu skaits: 6
• Boilera veids: Nerūsējošā tērauda boileris
• Karafes tips: Piena tvertne
• Displeja tips: LCD
• Regulējams snīpja augstums: 75-148 mm
• Piena apstrādes risinājums: Latte Perfetto 

tehnoloģija
• Īpašas funkcijas: Maltas kafijas opcija

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija

Noturība
• Energoefektivitātes marķējums: B klase*
• Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Tehniskā specifikācija
• Piena karafes tilpums: 0,6 l

• Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 14 tases
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1,7 l
• Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 450 g
• Filtru saderība: AquaClean
• Atkritumu konteiners: Piekļuve no priekšpuses
• Ūdens tvertne: Piekļuve no priekšpuses
• Izcelsmes valsts: Itālijā
• Pilēšanas paplātes tilpums: 500 ml

Svars un izmēri
• Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 283x489x393 mm

Pielāgošana
• Aromāta stipruma iestatījumi: 5
• Kafijas un piena daudzums: Regulējams
• Dzirnaviņu iestatījumi: 12
• Pirmsuzliešanas aromāta kontrole
• Temperatūras iestatījumi: 3
• Lietotāju profili: 6

Citas funkcijas
• Automātiska skalošana un atkaļķošanas vadība
• Strāvas slēdža poga ON / OFF (Iesl./izsl.)
• Ātras sildīšanas boilers
• Noņemams uzliešanas mezgls
• LED apgaismojums ūdens tvertnē
• Silta piena funkcija

Dizains
• Krāsa: Melna, Sudraba
•

Specifikācijas
"Super-automatic" espresso automāts
12 veidi Latteduo sistēma, Sudraba, 12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
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* Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, 
skalošanas un tīrīšanas biežuma

* Enerģijas etiķete: B klase saskaņā ar Šveices enerģijas etiķeti, 
pamatojoties uz EN 60661 standarta mērījumu metodi.

http://www.philips.com

