
 

 

„Saeco“ Xelsis Evo
Puikus automatinis 
espreso aparatas

• Verda 8 rūšių kavą
• Integr. pieno ąsotis ir putų 

plakiklis
• Nerūdijantis plienas
• 8 padėtimis reguliuojamas 

malūnėlis
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airūs gėrimai daugeliui vartotojų
 visiškai automatiniu pieno ąsotėlio valymu
udodamas „Xelsis Evo“ kiekvienas šeimos narys gali mėgautis savo mėgstamu kavos 

ceptu. Naudojant unikalią kelių naudotojų funkciją galima sukurti iki 6 naudotojų profilių 
kiekvienam profiliui asmeniškai sukurti iki 9 gėrimų.

Autentiškos itališkos kavos tobulumas
• Dviejų skyrių pieno ąsotėlis puikiai pieno putai
• Dvigubas virintuvas – mėgaukitės gėrimais su pienu nelaukdami
• 100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Ruoškite jums patinkančius gėrimus
• Paruoškite jums patinkančios kavos naudodami 6 naudotojo profilius
• Keiskite kavos sodrumą reguliuojamais malūnėliais
• Padidinkite grietinėlės ir kavos kiekį

Paprasta valyti ir prižiūrėti
• Nuolatinę švarą užtikrina automatinio valymo ir nuosėdų šalinimo funkcija
• Automatinė dvigubo valymo sistema – higieniškas pieno plakimas
• Lengva valyti dėl nuimamų virimo elementų



 100 % keraminiai malūnėliai

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % 
keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose 
naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai 
sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad 
galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso 
kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas 
veiks ilgai ir tyliai.

Dviejų skyrių pieno ąsotėlis

Mėgaukitės visiškai automatizuotais pieno 
receptais su dviejų skyrių technologija. Tiesiog 
supilkite pieną į ąsotėlį, prijunkite jį prie 
aparato ir pasirinkite kavos gėrimą. Dviejų 
skyrių technologija leidžia mėgautis 
profesionaliais kavos gėrimais su tvirta, ilgai 
išsilaikančia pieno puta, paruošta idealioje 

temperatūroje iš nuolatos pilamo ir 
nesitaškančio pieno.

8 padėtimis reguliuojami malūnėliai

Skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai 
sumalti, kad atsiskleistų visas kavos skonis. 
Galima pasirinkti 8 šio espreso kavos aparato 
grūdėtumo nustatymus – nuo smulkiausio 
malimo tirščiausiai espreso kavai iki rupiausio 
malimo silpnesnei kavai.

6 vartotojo profiliai

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate 
naudojami 6 pagal poreikius pritaikomi profiliai, 
kurie prisimena jūsų skirtingų kavos gėrimų 
pageidavimus. Todėl labai lengva pasigaminti 
pagal konkretaus asmens skonį pritaikytos 

kavos, net tada, kai naudojatės aparatu ne 
vienas.

Išimamas virimo elementas

Virimo elementas – „Saeco“ išradimas – tai 
automatiškai veikianti mūsų espreso kavos 
aparatų širdis. Priklausomai nuo modelio, 
virimo elementai lengvai pasiekiami iš priekio 
arba šono. Juos galima lengvai išimti ir išvalyti 
vandeniu iš čiaupo – taip užtikrinsite 
maksimalią higieną.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Techniniai duomenys
• Virtuvo medžiaga: Nerūdijantysis plienas (plieninis)
• Vandens virintuvų skaičius: 2 virintuvai (greitai 

sukuriamas garas)
• Vandens slėgis siurblyje: 15 bar (tobula espreso 

kava)
• Tinkami kavos tipai: Malta kava, Nemaltos kavos 

pupelės
• Kilmės šalis: Pagaminta Italijoje, Sukurta Italijoje
• Išimamas virimo elementas
• Maitinimas: 1500 W
• Įtampa: 230 V
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimo laido ilgis: 80 cm

Pastovumas
• Automatinio persijungimo į budėjimo režimą 

parinktis

Tobula espreso
• Espreso technologija: „Saeco“ sistema, Aromato 

sistema: išankstinis užvirimas, SBS: putos 
pritaikymas

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Keli gėrimai
• Variantai su pienu: Putos tankumo pritaikymas, 

Integruota automatinė pieno funkcija, Pieno kiekio 
parinkiklis, Išimamas pieno grafinas

Paprasta naudoti
• Valymas ir priežiūra: Automatinis kavos virimo 

sistemos skalavimas, Automatinis pieno sistemos 
skalavimas, Nuosėdų šalinimo ciklas

• Naudojimas: Reguliuojamas kavos dalytuvas, 
Apėjimo sistema maltai kavai, Puodelių laikymo 
paviršius, Iš priekio pasiekiamos visos funkcijos, 
Greitai sukuriamas garas (2 virintuvai), Išimamas 
virimo elementas, Išimamas vandens indas

Svoris ir matmenys
• Didž. puodelio aukštis: 150 mm
• Gaminio svoris: 16,1 kg
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 280 x 

370 x 420 mm
• Kavos pupelių talpa: 350 g
• Atliekų indo talpa: 14 porcijos
• Pieno grafino talpa: 0,5 l
• Vandens bakelio talpa: 1,6 l

Konstrukcija
• Spalva: Priekis iš nerūdijančiojo plieno / šonai 

matinės juodos spalvos
• Medžiagos ir apdaila: Plastikas ir nerūdijantysis 

plienas
•
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