
 

 

Saeco Xelsis Evo
Üliautomaatne 
espressomasin

• Valmistab kaheksat kohvijooki
• Sisseehitatud piimakann ja -

vahustaja
• Roostevaba teras
• 8-astmeliselt seadistatav 

kohviveski
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äisautomaatse topeltpuhastusfunktsiooniga piimanõuga
lsis Evoga saab iga pereliige nautida oma lemmikkohvi. Ainulaadse mitme kasutaja 
ktsiooniga saab luua kuni 6 kasutajaprofiili ja iga profiili jaoks saab kohandada kuni 9 
ki.

Täiustatud tehnoloogia, mis on mõeldud ideaalse kohvi loomiseks
• Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele

Tõeline mugavus on osa elamusest
• Täielikult eemaldatavat kohvivalmistusliidest saab puhastada ühe hetkega
• Patenditud aurupuhastusega nõu tagab hügieenilisuse

Valik kohvijooke teie maitse järgi
• Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 8-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega
• Nautige nupupöörde abil täpselt soovitud kreemikihti
• 6 kasutajaprofiili võimaldavad salvestada oma lemmikkohvi



 100%-liselt keraamilised kohviveskid

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid 
tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud 
kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab 
ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb 
selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, 
tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, 
erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, 
ei lase keraamiline materjal kohvil üle 
kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Tõhusus ja kasutuslihtsus olid need 
märksõnad, mis inspireerisid Saecot leiutama 
esimest kohvivalmistusliidest 30 aastat tagasi. Ja 
inspireeriv ja võimas on see tehnoloogia ka 
täna. Nagu ikka, on puhastamine ülilihtne - 
lihtsalt eemaldage liides ja peske seda mõne 
hetke vältel kraani all. Ja siis pange liides sama 
kerge vaevaga tagasi.

Peenhäälestage kohvi maitset

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea 
te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad 
kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks 
erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab 
see masin kaheksaastmelist jahvatuse 
reguleerimist – täiusliku espresso peeneimast 
segust kuni kergema kohvi jämedaima seguni.

Peen crema ja kvaliteetne tervikmaitse

Nautige täpselt soovitud kreemikihti ja 
avastage avar maitsete spekter - seda kõike 
vaid nupupöörde abil! Saate kontrollida 
kohvivoolu ja keetmisrõhu abil crema 
tervikmaitset ja tihedust vaid ühe lihtsa 
liigutusega. Vasakule pöörates saavutate 
luksusliku tihke crema ja intensiivse ning tugeva 
tervikmaitsega espresso, paremale pöörates 
pehme ja kergema maitsega kohvi, millel on 
väiksem crema.

Kohandage oma tassitäit ja salvestage 
see

Iga tass luuakse täpselt teie maitse järgi. 
Tipptasemel kohandusvõimalus laseb 
isikupärastada ja salvestada kõik teie joogid 
pisimagi detailini. Ja tänu 6 kasutajaprofiilile 
saavad kõik masina kasutajad luua oma isikliku 
täiusliku tassitäie.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
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Tehnilised andmed
• Pumba rõhk: 15 baari
• Piimanõu mahutavus: 500 l
• Kohvioasalve maht: 350 g
• Jäätmenõu maht: 14 valmistuskorda
• Tassi maksimaalne kõrgus: 150 mm
• Ühe tassi valmistamisaeg: 45 (espresso) kuni 100 

(pikk kohv) sek.
• Veekatlad: 2
• Pinge: 230 V
• Sagedus: 50 Hz
• Juhtme pikkus: 0,8 m
• Veenõu maht: 1,6 l

Säästvus
• Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1500 W

Üldine spetsifikatsioon
• Tasse korraga: 2
• Kohvi sisestusviis: Terved kohvioad, jahvatatud 

kohvipuru
• Ühe puudutusega sordid: 9
• Kohvi kanguse sätteid: 3
• Temperatuurisätted: 3
• Kohviveski seadistused: 8
• Piimanõu tüüp: Tavaline piimanõu
• Ekraani tüüp: TFT
• Erifunktsioonid: Keraamiline kohviveski, 

Sisseehitatud nõu, Eelkeetmine, Jahvatatud kohvi 
võimalus, Crema reguleernupp

• Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav kohvi 
kangus, Reguleeritav temperatuur, Reguleeritav 

tassi suurus, Reguleeritav piimavahu kogus
• Lihtne ja mugav kasutada: Eemaldatav veepaak, 

Reguleeritav tila, Eemaldatav tilgakoguja, 
Automaatne ooterežiim, Automaatne väljalülitus

• Lihtne puhastamine ja hooldus: Automaatne 
katlakivieemalduse tsükkel, Eemaldatav 
kohvivalmistusliides, Automaatne piimaanuma 
puhastamine, Automaatne loputustsükkel, Sobib 
AquaCleani filtriga kasutamiseks

• Kohvijoogid: Espresso, Cappuccino, kuum vesi, 
Cafè Créme, vahustatud piim, Espresso Macchiato, 
Latte Macchiato, Ristretto, Caffèlatte

Viimistlus
• Katla materjal: Roostevaba teras
• Tilgakoguja materjal: Roostevaba teras
• Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras
• Veepaagi materjal: Plast

Päritoluriik
• Valmistatud: Itaalias

Hooldus
• 2-aastane garantii

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 16,1 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 280 x 370 x 420 mm

Disain
• Värvus: Roostevaba teras
• Värvus: Roostevaba teras
•
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