
 

 

Saeco Xelsis
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 12-féle ital
• Latteduo rendszer
• Ezüst színű
• 12 lépésben állítható őrlőbetét

SM7581/00
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ávéfőző világát.
ár 12 világhírű recept a hagyományos eszpresszótól és cappuccinótól kezdve az olyan különleges 

éitalokig, mint a Café au lait és az americano. Egyszerűen húzza el ujját az érintőképernyőn az ital 

álasztásához, és ha kívánja, testreszabhatja az intuitív Coffee Equalizer™ segítségével

Kényelmes élmény
• 5000* csésze, vízkőmentesítés nélkül az AquaClean technológiával
• HygieSteam: az automatikus tisztítás a hátramaradt tej 99,99%-át eltávolítja
• A legnagyobb lezárt szemeskávé-tartályunk a kávészemek frissen tartásához
• A kivehető forrázóegység garantálja a szemmel látható tisztaságot

Kiváló minőségű kávé
• 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
• CSA-címke: A Saeco a legjobb ízeket hozza ki a kávészemekből
• Gyors elkészítés a csúcsminőségű vízmelegítővel
• LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében

Személyre szabott választék
• LatteDuo: Készítse el két adagban és élvezze bármely receptet
• 12 világhírű ital egyetlen érintéssel
• Speciális kijelző és érintőikonok az italok gyors eléréséhez
• 6 profil: Egyszerűen mentse el az egyéni ízlésének megfelelő beállításokat



 100% kerámia őrlőbetétek

Az őrlőbetétek high-tech kerámiából 
készülnek: rendkívül kemények és precízek. A 
friss kávészemeket kíméletesen, a 
túlmelegedés veszélye nélkül őrlik meg: 
kinyerik az ízeket, aromákat, és legalább 
20 000 csésze kiváló zamatú kávét biztosítanak.

Külső minősítés

A Saeco technológia segítségével a legjobb 
ízeket hozhatja ki kedvenc kávétípusából az 
intenzív és autentikus aroma és íz érdekében 
(pörkölt, csokoládés, magvas jellegű, 
gyümölcsös, virágos, fűszeres)

Csúcsminőségű vízmelegítő

A hibátlan kávé tökéletes hőmérsékletet kíván. 
A csúcsminőségű Thermoblock könnyű 
alumíniumból és rozsdamentes acélból készül, 
amely gyorsan felmelegszik az optimális 
hőmérsékletre.

AquaClean szűrő

Ismerje meg a víz tisztítása által minőségibb 
kávét biztosító, szabadalmaztatott AquaClean 
vízszűrőnket. Megakadályozza a 
vízkőlerakódást kávéfőzője vízzel érintkező 
részei esetében – akár 5000* csészét is 
elkészíthet vízkőmentesítés nélkül, ha 
rendszeresen cseréli a szűrőt.

Automatikus tisztítóprogram

Az innovatív, automatikus HygieSteam 
tisztítórendszerünk segítségével a hátramaradt 
tej 99,99%-át távolíthatja el egyetlen érintéssel

LatteDuo

Készítse el egy vagy két adagban bármely 
kávéreceptet, például a cappuccinót vagy a 
latte macchiatót, méghozzá egyetlen érintéssel. 
Mindezt egy nekifutásra.

LattePerfetto

LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab 
érdekében

Lezárt kávébabtartály
A legnagyobb méretű szemeskávé-tartályunk 
akár 450 g friss kávébab tárolására képes, és 
speciális AromaSeal tömítéssel rendelkezik a 
kávészemek hosszantartó frissességének 
biztosításáért.

IF formatervezési díj
Az iF FORMATERVEZÉSI 
DÍJ a világ egyik 
legelismertebb és 
legnagyobb formatervezési 
versenye

2018-ban a Saeco elnyert egy iF 
formatervezési díjat: 1953 óta a kiválóság 
elismerése, a minőség bélyege és a 
felhasználókba vetett bizalom szimbóluma. 
A világ legrégebbi független 
formatervezési szervezete, az iF 
International Forum Design GmbH a 
rangos elismerést minden évben 
Hannoverben (Németország) adja át.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
12-féle ital Latteduo rendszer, Ezüst színű, 12 lépésben állítható őrlőbetét
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Tartozékok
• Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő 

tesztcsík, Tisztítókefe, Főzőegység-kenőanyag, 
Tejtartó, AquaClean szűrő

Kidolgozás
• A készülék anyaga: ABS

Általános jellemzők
• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé 

erősség, Állítható csészetérfogat, Szabályozható 
hőmérséklet, Felhasználói profilok, Állítható kávé 
íz

• Őrlőbetét-beállítások: 12
• Felhasználói profilok száma: 6
• Vízmelegítő típusa: Rozsdamentes acél vízmelegítő
• Tejtartály típusa: Tejtartó
• Kijelző típusa: LCD
• Állítható kifolyócső-magasság: 75–148 mm
• Tejadagolás: Latte Perfetto technológia
• Speciális funkciók: Őrölt kávé opció

Szerviz
• 2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság
• Energiacímke: B-osztály*
• Energiafogyasztás készenléti állapotban: <0,5 W

Műszaki adatok
• Tejtartály térfogat: 0,6 L

• Zacctartály kapacitása: 14 adag
• A víztartály űrtartalma: 1,7 L
• Szemes kávé kapacitás: 450 g
• Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
• Zacctartály: Elülső hozzáférés
• Víztartály: Elülső hozzáférés
• Származási hely: Olaszország
• Cseppfelfogó tálca kapacitása: 500 ml

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 

283x489x393 mm

Testreszabás
• Aromaerősség-beállítások: 5
• Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
• Őrlőbetét-beállítások: 12
• Főzés előtti aromabeállítás
• Hőfok beállítások: 3
• Felhasználói profilok: 6

Egyéb jellemzők
• Automatikus öblítés és vezérelt vízkőmentesítés
• Be-/kikapcsoló gomb
• Gyorsfűtésű vízmelegítő
• Kivehető központi egység
• LED megvilágítású víztartály
• Tejmelegítő funkció

Kialakítás
• Szín: Fekete, Ezüst színű
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
12-féle ital Latteduo rendszer, Ezüst színű, 12 lépésben állítható őrlőbetét

SM7581/00

* A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve 
az öblítési és tisztítási szokásoktól

* Energiacímke: B-osztály, a svájci energiacímkézési szabályok szerint 
és az EN 60661 szabvány szerinti mérési módszer alapján.

http://www.philips.com

