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Popolno, vroče, čisto.
Vrhunski napitki z mlekom

Aparat Exprelia je vedno pripravljen, da vam postreže najljubšo kavno

specialiteto. Vmesnik za takojšnjo izbiro napitka omogoča hitro pripravo vsakega

napitka - dvojni grelnik aparata pa takojšnjo paro.

Pristna in popolna italijanska kava

Vgrajen vrček za mleko zagotavlja popolno spenjeno mleko

Dvojni grelnik omogoča hitro pripravo mlečnih specialitet

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Nastavite napitke po svojem okusu

Shranite najljubše nastavitve za kavo

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Izboljšajte kremnost in strukturo kave

Enostavno čiščenje in vzdrževanje

Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat

Samodejno dvojno čiščenje omogoča higiensko penjenje mleka

Odstranljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje
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Značilnosti

100 % keramični mlinčki

Ta espresso kavni aparat ima 100 % keramične

mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke

uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva

kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso.

Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in

popolnoma tiho delovanje.

8-stopenjski nastavljivi mlinčki

Različne kavne mešanice imajo različno groba

zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn

tega espresso kavnega aparata lahko nastavite

na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za

espresso polnega okusa do najbolj grobega

mletja za kremno kavo.

Shrani nastavitve za kavo

Inovativna spominska funkcija z nastavljivo

dolžino, močjo in temperaturo vam omogoča,

da vedno pripravite popolno kavo povsem po

svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v

okusni kavi iz najljubše skodelice.

Odstranljiva kuhalna enota

Inovativna kuhalna enota aparata Saeco

predstavlja osrčje espresso kavnega aparata in

zagotavlja samodejno delovanje. Do kuhalne

enote lahko glede na model enostavno

dostopate s sprednje ali bočne strani. Lahko jo

tudi enostavno odstranite za priročno spiranje

pod tekočo vodo in tako zagotovite najboljšo

higieno.

Vrček za mleko s samodejnim dvojnim

čiščenjem

Ta espresso kavni aparat Saeco ima funkcijo

samodejnega dvojnega čiščenja vrčka za

mleko. Pri tem čiščenju dva neodvisna parna

cikla po vsaki pripravi kave hitro spereta vrček

za mleko, zato so mlečni napitki vedno sveži.

To omogoča najenostavnejše higiensko

penjenje mleka.

Samodejno čiščenje in odstranjevanje

vodnega kamna

Espresso kavni aparat Saeco je zasnovan tako,

da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno

očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo

kavo z vsako skodelico. Z rednim

odstranjevanjem vodnega kamna podaljšate

življenjsko dobo espresso kavnega aparata.

Aparat vas opozori, da morate odstraniti vodni

kamen, postopek se začne samodejno, na

zaslonu pa se izpišejo sporočila, ko morate

posredovati. Odstranjevanje vodnega kamna še

nikoli ni bilo tako enostavno.

Profesionalni dvojni grelnik

Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Saeco z 2 ločenima grelnima sistemoma za

optimalno temperaturo kave ali spenjenega

mleka vedno zagotavlja profesionalno in hitro

uporabo. Brez čakanja lahko pripravite poljubno

število skodelic mleka s kavo ali kapučina

vedno enako vrhunskega okusa.

Vgrajen vrček za mleko

Samodejni vrček za mleko s samodejnim

čiščenjem zagotavlja okusne mlečne

specialitete. V vrček nalijte mleko, ga

priključite na aparat in izberite kavni napitek.

Mleko s kavo, kapučino ali kavo z mlekom

pripravite v samo nekaj sekundah. Vrček za

mleko espresso kavnega aparata Saeco ima

priročno funkcijo samodejnega čiščenja, pri

katerem dva samodejna cikla spiranja s paro

očistita cevi vrčka za vedno svež okus mleka.
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Specifikacije

Popolna espresso kava

Tehnologija za pripravo espresso kave: Sistem

za prilagoditev Saeco, Sistem za aromo:

predkuhanje, SBS: adapter za kremnost

Več napitkov

Različne vrste mleka: Vgrajena funkcija za

samodejno dodajanje mleka, Izbirnik količine

mleka, Odstranljivi vrček za mleko

Enostavna uporaba

Čiščenje in vzdrževanje: Samodejno izpiranje

kavnega toka, Samodejno izpiranje mlečnega

toka, Odstranjevanja vodnega kamna

Uporaba: Prilagodljiv sistem za nalivanje,

Obvod za zmleto kavo, Sprednji dostop do vseh

funkcij, Takojšnja para (2 grelnika), Odstranljiva

kuhalna enota, Odstranljivi zbiralnik za vodo

Varčevanje z energijo

Varčevanje z energijo: Izbirni način Eco

Tehnični podatki

Grelnik: Nerjavno jeklo

Frekvenca: 50 Hz

Napajanje: 1400 W

Napetost: 230 V

Pritisk črpalke: 15 bar

Teža in dimenzije

Najvišja višina skodelice: 150 mm

Dimenzije izdelka (D x G x V): 245 x 360 x

420 mm

Teža: 13,4 kg

Kapaciteta za kavna zrna: 300 g

Kapaciteta predala z ostanki kave: 11 skodelic

Kapaciteta vrčka za mleko: 0,5 l

Prostornina zbiralnika za vodo: 1,6 l

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje 2019‑03‑10

Različica: 6.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

