
 

 

Saeco Xelsis
Automatický kávovar

• 15 nápojů
• Systém Latteduo
• Přední strana v barvě Piano 

Black
• Mlýnek s možností 12 stupňů 

nastavení

SM7680/00
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ipravte si 15 nápojů dotykem tlačítka Coffee Equalizer™
d silného ristretta po dokonalé cappuccino – vytvářejte takové chuťové varianty, které 
pokojí vaše potřeby. Stačí přejet prstem po dotykové obrazovce a vybrat si jeden z 15 
ceptů. Coffee Equalizer™ vyladí recepty na kávu pro vybíravé milovníky kávy.

Kávy jako od baristy na vaše přání
• 15 nejznámějších světových druhů kávy na dosah ruky
• Náš nejmodernější dotykový displej
• Šest uživatelských profilů: nejjednodušší způsob, jak ukládat různá nastavení
• Připraví dva šálky kávy najednou, včetně cappuccina

Vždy skvělá chuť
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Přístroj Saeco extrahuje to nejlepší z čerstvých kávových zrn
• Skvělá mléčná pěna díky technologii Latte Perfetto
• Výkonný bojler pro rychlý ohřev vody

Čištění a údržba bez námahy
• Představujeme filtr AquaClean až na 5000* šálků bez nutnosti odstraňovat vodní kámen.
• Čištění systému na mléko pomocí páry zaručuje zachování hygieny
• Vnitřní spařovací jednotku lze snadno vyjmout a opláchnout během několika sekund
• Systém čištění a údržby na tři kliknutí



 15 různých kávových nápojů

Vychutnejte si neomezený výběr, od espressa a 
cappuccina po kávové speciality, jako je 
Americano a Flat White. Každému tak můžete 
nabídnout kávu, kterou má rád.

Dotykový displej Coffee Equalizer™

Pomocí dotykového displeje s funkcí Coffee 
Equalizer™ lze Intuitivně nastavit různé 
parametry nápojů: můžete přizpůsobit sílu, 
objem, teplotu a chuť kávy, množství a objem 
mléčné pěny a dokonce i pořadí kávy a mléka. 
Vytvořte si takovou kávu, která vám bude 
chutnat.

100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou vyrobeny z nejmodernější, 
vysoce kvalitní keramiky, díky čemuž jsou 
mimořádně pevné a přesné. Čerstvá kávová 
zrna jsou jemně namleta bez rizika přehřátí – 
tím je dosaženo extrahování těch nejlepších 
chutí a aroma a vy si tak můžete vychutnat 
skvělou chuť kávy z nejméně 20 000 šálků.

Filtr AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodní filtr 
navržený tak, aby zlepšoval kvalitu kávy díky 
dokonale čisté vodě. Dále zabraňuje usazování 
vodního kamene ve vodním okruhu vašeho 
kávovaru: udělejte si až 5000* šálků kávy, aniž 
byste museli odstraňovat vodní kámen. Stačí 
pravidelně měnit filtr.

Automatické čištění systému na mléko

Funkce HygieSteam vyčistí celý okruh mléka 
pomocí páry, od hubičky až po trubice na 
mléko podle vašeho přání. Pokaždé, když 
připravíte nápoj s mlékem, přístroj Saeco 
Xelsis navíc automaticky vyčistí systém na 
mléko pomocí proudu hygienické páry, takže je 
čistý a připravený na další nápoj.

Šest personalizovaných uživatelských 
profilů

Svá oblíbená nastavení lze uložit do až šesti 
uživatelských profilů přímo přes barevný 
dotykový displej.

Funkce LatteDuo

Jediným stisknutím si připravte až dva šálky 
kávy najednou, včetně cappuccina a latte 
macchiata.

Plně odnímatelná varná jednotka

Vnitřní spařovací jednotku lze snadno vyjmout 
a opláchnout během několika sekund. Jádro 
vašeho přístroje Saeco Xelsis tak bude vždy 
připraveno připravit vynikající kávu.

Ocenění IF Design 
Award
Ocenění iF DESIGN 
AWARD patří k 
nejprestižnějším a 
největším designovým 

soutěžím světa.
Přístroj Saeco získal ocenění iF Design 
2018: od roku 1953 je toto ocenění 
zárukou prvotřídnosti, kvality a symbolem 
důvěry uživatelů. Tuto prestižní cenu 
každoročně uděluje iF International 
Forum Design GmbH v Hannoveru 
(Německo), nejstarší nezávislá designová 
organizace na světě.
Přednosti
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Příslušenství
• Včetně: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti 

vody, Čisticí kartáček, Vazelína pro spařovací 
jednotku, Nádoba na mléko, Filtr AquaClean

Povrchová úprava
• Materiál hlavního těla: ABS

Obecné specifikace
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelné 

množství pěny, Nastavitelná síla kávy, Nastavitelná 
velikost šálku, Nastavitelná teplota, Uživatelské 
profily, Nastavitelné pořadí mléka/kávy, 
Nastavitelná chuť kávy

• Nastavení mlýnku: 12
• Počet uživatelských profilů: 6
• Typ ohřívače: Nerezový ohřívač
• Typ karafy: Nádoba na mléko
• Typ displeje: TFT
• Nastavitelná výška hubiček: 75-148 mm
• Příprava s mlékem: Technologie Latte Perfetto
• Uživatelské rozhraní: Displej dotykové obrazovky
• Speciální funkce: Funkce mleté kávy

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje
• Energetický štítek: Třída A
• Spotřeba elektrické energie v pohotovostním 

režimu: < 0,5 W

Technické údaje
• Kapacita karafy na mléko: 0,6 L

• Kapacita nádoby na odpad: 14 porcí
• Objem nádržky na vodu: 1,7 L
• Kapacita kávových zrn: 450 g
• Kompatibilita filtrů: AquaClean
• Nádoba na odpad: Přístup zepředu
• Nádržka na vodu: Přístup zepředu
• Země původu: Itálie
• Kapacita nádobky na odkapávání: 500 ml

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 283x489x393 mm

Nastavení
• Nastavení síly: 5
• Délka kávy a mléka: Nastavitelná
• Nastavení mlýnku: 12
• Nastavení aroma předspařením: Ano
• Nastavení teploty: 3
• Uživatelské profily: 6

Další funkce
• Automatické oplachování a odstraňování vodního 

kamene: Ano
• Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Ano
• Rychlý ohřívač: Ano
• Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano
• Nádržka na vodu osvětlená pomocí světla LED: 

Ano
• Funkce teplého mléka: Ano

Design
• Barva: Piano Black
•

Specifikace
Automatický kávovar
15 nápojů Systém Latteduo, Přední strana v barvě Piano Black, Mlýnek s možností 12 stupňů nastavení
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* Skutečný počet šálků závisí na zvolených druzích kávy a frekvenci 
vyplachování a čištění.
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