
 

 

Saeco Xelsis Evo
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 8-féle kávé főzésére képes
• Beépített tejtartály és 

tejhabosító
• Rozsdamentes acél
• 8 lépésben állítható daráló
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 Xelsis Evo készülék használatával minden családtag élvezheti kedvenc kávéját. Az 
yedülálló többfelhasználójú funkció segítségével legfeljebb 6 személyes felhasználói 
ofil hozható létre, amelyek mindegyikén belül akár 9 különböző italfajta is megadható.

Eredeti és tökéletes olasz kávé
• Tökéletes habosítás a kétkamrás tejtartálynak köszönhetően
• Tejes különlegességek azonnal a kettős vízmelegítővel
• Égett íz nélküli kávé a 100% kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

Igazítsa az italokat az ízléséhez
• 6 felhasználói profil segítségével személyre szabhatja a kávét
• Kísérletezzen a kávé intenzitásával az állítható őrlőbetéteknek köszönhetően
• Emelje ki kávéja krémességét és teltségét

Egyszerű tisztítás és karbantartás
• Mindig tiszta készülék az automatikus tisztításnak és vízkőmentesítésnek köszönhetően
• Higiénikus tejhabosítás a kettős tisztítási funkcióval
• Egyszerű tisztítás a kivehető központi egységnek köszönhetően



 100% kerámia őrlőbetétek

Ez az eszpresszógép 100% kerámia 
őrlőbetétekkel rendelkezik. A Saeco kerámia 
őrlőbetéteket használ egyenletes darálási 
képességük miatt, ami nem melegíti túl a 
kávészemeket, és tökéletes presszókávét 
készít. A kerámia hosszan tartó teljesítményt 
és teljesen csendes működést is biztosít.

Kétkamrás tejtartály

Élvezze a tejkülönlegességeket a 
szabadalmaztatott, kétkamrás technológiájú 
tejtartállyal, teljesen automatizált módon. 
Egyszerűen öntse a tejet a tartályba, azt 
csatlakoztassa a készülékhez, majd válasszon 
kávéitalt. A kétkamrás technológiának 
köszönhetően mindig ideális hőmérsékletű, 
professzionális kávét élvezhet, hosszan tartó, 
sűrű tejhabbal és fröcskölés nélküli 
tejáramlással.

8 lépésben állítható őrlőbetétek

A különböző kávétípusok aromájának teljessé 
tételéhez eltérő szemcseméret szükséges. Az 
eszpresszógép őrlési szemcsemérete 8 fokozat 
megadásával állítható be a testes eszpresszót 
eredményező legfinomabbtól a könnyebb 
kávéhoz szükséges legdurvábbig.

6 felhasználói profil

A Saeco eszpresszó gép 6 testre szabható 
profilt tartalmaz, amely tárolja a különböző 
kávés italokra vonatkozó igényeit. Így 
egyszerűen készíthet saját igényeinek 
megfelelő kávét még akkor is, ha nem csak Ön 
használja a készüléket.

Kivehető központi egység

Készülékeink lelke az automatizálást biztosító 
központi egység – a Saeco találmánya. Típustól 

függően a központi egység a készülék elülső 
vagy oldalsó része felől is könnyen 
hozzáférhető. Gond nélkül eltávolítható 
leegyszerűsítve a készülék tisztítását, amely a 
csap alatt leöblítve történhet ügyelve a 
maximális higiéniára.

Automatikus kettős tisztítási funkciót 
kínáló tartály

Ez a Saeco gép a tejtartály teljesen automatikus 
kettős tisztítási funkciójával is rendelkezik. A 
kettős tisztítási funkció két különálló 
gőzöblítési ciklust használ a tejtartály gyors 
öblítéséhez minden egyes kávékészítést 
követően, így a tejes italok frissek maradnak. A 
higiénikus tejhabosítás sosem volt ennél 
egyszerűbb.

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips zöld 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
8-féle kávé főzésére képes Beépített tejtartály és tejhabosító, Rozsdamentes acél, 8 lépésben állítható daráló
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Műszaki adatok
• Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
• Vízforralók száma: 2 vízforraló (azonnali gőz)
• Víznyomás a szivattyúban: 15 bar (tökéletes 

eszpresszó)
• Támogatott kávétípusok: Őrölt kávé, Egész 

kávészemek
• Származási hely: Olaszországban gyártva, 

Olaszországban tervezve
• Kivehető központi egység
• Energiaellátás: 1500 W
• Feszültség: 230 V
• Frekvencia: 50 Hz
• Vezetékhossz: 80 cm

Fenntarthatóság
• Automatikus készenléti opció

A tökéletes eszpresszó kávé
• Eszpresszó technológia: Saeco központi rendszer, 

Aroma rendszer: előforrázás, SBS: krémréteg-
szabályozás

Szerviz
• 2 éves, világszerte érvényes garancia

Többféle ital
• Különböző tejfajták: Tejhab minőség beállítás, 

Automatikus, beépített tejadagoló funkció, 
Tejmennyiség választó, Kivehető tejtartály

Egyszerű használat
• Tisztítás és karbantartás: Automatikus öblítés, A 

tejadagoló alkatrészek automatikus öblítése, 
Vízkőmentesítő ciklus

• Használat: Állítható kávéadagoló, Őrölt kávé 
adagolás, Csészetartó felület, Elülső hozzáférés az 
összes funkcióhoz, Azonnali gőz (2 vízmelegítővel), 
Kivehető központi egység, Kivehető víztartály

Tömeg és méretek
• Maximális csészemagasság: 150 mm
• Termék tömege: 16,1 kg
• Termék méretei (ho x mé x ma): 280 x 370 x 

420 mm
• Szemes kávé kapacitás: 350 g
• Hulladéktartály kapacitása: 14 adag
• Tejtartály kapacitása: 0,5 L
• Víztartály űrtartalma: 1,6 L

Formatervezés
• Szín: Elöl rozsdamentes acél / oldalt matt fekete
• Anyag és kivitelezés: Műanyag és rozsdamentes 

acél
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
8-féle kávé főzésére képes Beépített tejtartály és tejhabosító, Rozsdamentes acél, 8 lépésben állítható daráló
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