
 

 

Saeco Xelsis
Täisautomaatne 
espressomasin

• 15 jooki
• Latteduo süsteem
• Süsimust esikülg
• 12-astmeliselt seadistatav 

kohviveski

SM7680/00

S
S
Ku
ko
pu
iiani kõige kaasaegsem 
aeco espressomasin
ni 15 maailmakuulsat retsepti alates espressost ja cappuccino’st ning lõpetades eriliste 
hvijookidega nagu Flat White või Americano. Joogi valimiseks lihtsalt libistage 
uteekraani ja soovi korral kohandage retsepti meie intuitiivse Coffee Equalizer™-i abil.

Mugav kogemus
• Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata
• HygieSteam: automaatne puhastamine eemaldab 99,99% piimajääkidest
• Meie suurim aroomitihendiga kohvioamahuti hoiab teie kohvioad värskena
• Eemaldatav kohvivalmistusliides võimaldab teil selle puhtust visuaalselt kontrollida

Kvaliteetne kohv
• 20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele
• CSA-märgis: Saeco saab teie kohviubadest kätte parima
• Kiire valmistamine tänu suure jõudlusega veeboilerile
• LattePerfetto tiheda ja sametise tekstuuriga piimavahu jaoks

Personaliseeritud kohvijoogid
• LatteDuo aitab teil valmistada igast kohviretseptist kaks kohvijooki
• Meie kõige uuem Coffee Equalizeriga puuteekraan
• Meie suurim aroomitihendiga kohvioamahuti, mis hoiab teie oad värskena
• Kuus profiili: salvestage oma lemmikretseptid



 100%-liselt keraamilised kohviveskid

Meie kohviveskid on valmistatud 
esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need 
erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid 
ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle 
kuumutada. Vabastatakse kõik parimad 
maitsed ja aroomid, et saaksite nautida 
vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Väline kinnitus

Saeco tehnoloogia võimaldab teil oma 
lemmikubadest kätte saada parima. Nautige 
intensiivset ja autentset lõhna ja maitset 
(röstitud, šokolaadine, pähkline, puuviljane, 
lilleline, vürtsikas)

Suure jõudlusega küttekeha

Ideaalse kohvi valmistamiseks peab 
temperatuur olema õige. Meie eriti tõhus 

termomähis on valmistatud kergest 
alumiiniumist ja selle roostevabast terasest 
korpus kuumutab vee kiiresti optimaalse 
temperatuurini.

AquaClean filter

AquaClean on meie patenteeritud veefilter, 
mis puhastab vett parandades kohvi kvaliteeti. 
Samuti ennetab see kohvimasina veesüsteemis 
katlakivi tekkimist: filtrit regulaarselt vahetades 
saate katlakivi eemaldamata valmistada kuni 
5000* tassi kohvi.

Automaatne puhastusprogramm

Meie uuenduslik automaatne puhastussüsteem 
HygieSteam eemaldab vaid ühe puutega 99,99% 
piimajääkidest

LatteDuo

Valmistage ja nautige üht või kaht tassitäit oma 
valitud kohvijooki, sh cappuccinot ja Latte 
Macchiatot, ning kõike seda vaid ühe puutega ja 
samaaegselt.

LattePerfetto

LattePerfetto tiheda ja sametise tekstuuriga 
piimavahu jaoks

Aroomitihendiga kohvioamahuti
Meie suurimasse kohvioamahutisse mahub 
kuni 450 g värskeid kohviube ja see on 
varustatud spetsiaalse aroomitihendiga, mis 
hoiab teie kohvioad kauem värskena.

IF disainiauhind
iF DISAINIAUHIND on 
üks maailma hinnatumaid 
ja suurimaid 
disainivõistlusi.
Saeco võitis iF 

disainiauhinna 2018: meisterlikkus, 
kvaliteet ja usalduse sümbol kasutajatele 
alates aastast 1953. Selle mõjuka auhinna 
annab igal aastal välja üks maailma 
vanimaid sõltumatuid 
disainiorganisatsioone – Hannoveris 
(Saksamaal) tegutsev ettevõte iF 
International Forum Design GmbH.
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Tarvikud
• Komplektis: Mõõtelusikas, Vee kareduse 

mõõtmise riba, Puhastusharjake, 
Kohvivalmistusliidese määre, Piimaanum, 
AquaCleani filter

Viimistlus
• Põhikorpuse materjal: ABS

Üldine spetsifikatsioon
• Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav 

piimavahu kogus, Reguleeritav kohvi kangus, 
Reguleeritav tassi suurus, Reguleeritav 
temperatuur, Kasutajaprofiilid, Piima/kohvi 
järjekord reguleeritav, Seadistatav kohvimaitse

• Kohviveski seadistused: 12
• Kasutajaprofiilide arv: 6
• Boileri tüüp: Roostevabast terasest boiler
• Piimanõu tüüp: Piimaanum
• Ekraani tüüp: TFT
• Seadistatav tilakõrgus: 75–148 mm
• Piimasegu: Latte Perfetto tehnoloogia
• Kasutajaliides: Puuteekraani näidik
• Lihtne puhastamine ja hooldus: Sobib AquaCleani 

filtriga kasutamiseks
• Erifunktsioonid: Jahvatatud kohvi võimalus

Hooldus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Säästvus
• Energiamärgis: B-klass*
• Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tehnilised andmed
• Piimanõu mahutavus: 0,6 l
• Jäätmenõu maht: 14 valmistuskorda
• Veenõu maht: 1,7 l
• Kohvioasalve maht: 450 g
• Filtri sobivus: AquaClean
• Jäätmeanum: Juurdepääs eest
• Veepaak: Juurdepääs eest
• Päritoluriik: Itaalias
• Tilgaanuma mahutavus: 500 ml

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 283 × 489 × 393 mm

Kohandamine
• Aroomi kanguse seaded: 5
• Kohvi ja piima valmistamise pikkus: Seadistatav
• Kohviveski seadistused: 12
• Pre Brew Aroma juhtimine
• Temperatuurisätted: 3
• Kasutajaprofiilid: 6

Muud omadused
• Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine
• Pealüliti SISSE/VÄLJA lüliti
• Lühikese kuumenemisajaga boiler
• Eemaldatav kohvivalmistusliides
• LED-valgustusega veepaak
• Sooja piima funktsioon

Disain
• Värvus: Süsimust
•
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* Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja 
puhastussagedustest

* Energiamärgis: B-klass, vastavalt Šveitsi energiamärgisele ja standardi 
EN 60661 mõõtmismeetodile.

http://www.philips.com

