Saeco Xelsis
Máquina de café
expresso super
automática
• 12 variedades
• Sistema Latteduo
• Preto Piano

• Moinho ajustável de 12 níveis

A máquina de café expresso Saeco
mais avançada de sempre
Até 12 receitas mundialmente famosas, desde receitas comuns de café expresso e cappuccino até
especialidades, como flat white ou café americano. Basta utilizar os ícones táteis para selecionar a
bebida e, se desejar, pode personalizá-la através do nosso Coffee Equalizer™ intuitivo.
Experiência prática
• Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina
• HygieSteam: a limpeza automática remove 99,99% dos resíduos de leite
• O nosso maior recipiente selado para grãos permite manter os seus grãos frescos
• A unidade de preparação amovível permite confirmar visualmente o nível de higiene
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Café de alta qualidade
• 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
• Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café
• Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho
• LattePerfetto: para uma espuma de leite densa com textura fina
Variedade personalizada
• LatteDuo: prepare e desfrute de uma dose dupla de qualquer receita
• 12 bebidas mundialmente famosas à distância de um toque
• Ecrã avançado e ícones táteis para aceder rapidamente às suas bebidas
• 6 perfis: basta guardar as suas preferências pessoais a nível de sabor
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Máquina de café expresso super automática

12 variedades Sistema Latteduo, Preto Piano, Moinho ajustável de 12 níveis

Destaques
Moinho 100% em cerâmica

alto desempenho é fabricado em alumínio leve
e tem um corpo em aço inoxidável, que aquece
rapidamente até às temperaturas ideais.

LatteDuo

Filtro AquaClean

Os nossos moinhos são fabricados em
cerâmica avançada e são excecionalmente
rígidos e precisos. Os grãos frescos são
moídos com suavidade, sem risco de
sobreaquecimento, para extrair os melhores
sabores e aroma e oferecer um café com sabor
superior durante, pelo menos, 20 000
chávenas.
Recomendação externa

O AquaClean é o nosso filtro de água
patenteado, concebido para melhorar a
qualidade do seu café através da purificação da
água. Também evita a acumulação de calcário
no circuito de água da sua máquina de café:
prepare até 5000* chávenas sem ter de
descalcificar a máquina, substituindo o filtro
regularmente.

Prepare e desfrute de uma dose simples ou
dupla de qualquer receita de café com um só
toque, incluindo cappuccino ou latte
macchiato. Tudo de uma só vez.
LattePerfetto

Programa de limpeza automática

LattePerfetto: para uma espuma de leite densa
com textura fina
A tecnologia da Saeco permite-lhe extrair os
melhores sabores dos seus grãos de café
favoritos para um aroma e um sabor intensos
e autênticos (torrado, com notas de chocolate
e de nozes, frutado, floral, picante)
Caldeira de alto desempenho

Um café sem falhas pede temperaturas
perfeitas. O nosso sistema Thermoblock de

O nosso inovador sistema de limpeza
automática HygieSteam remove 99,99% dos
resíduos de leite com um só toque

IF Design Award
O iF DESIGN AWARD
está entre as maiores e
mais prestigiadas
competições de design do
mundo
A Saeco ganhou um prémio da iF Design
Award 2018 que é, desde 1953, um selo
de excelência, um testemunho de
qualidade e um símbolo de confiança para
os utilizadores. Este prestigiado prémio é
atribuído todos os anos pela iF
International Forum Design GmbH em
Hannover (Alemanha), a organização de
design independente mais antiga do
mundo.
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Especificações
Acessórios

• Material da estrutura principal: ABS

•
•
•
•
•
•
•
•

Especificações gerais

Peso e dimensões

• Incluído: Colher medidora, Tira de teste para
dureza da água, Escova de limpeza, Lubrificante do
bloco de preparação, Recipiente para o leite, Filtro
AquaClean

Acabamento

• Personalização por bebida: Intensidade do café
regulável, Volume ajustável da chávena,
Temperatura ajustável, Perfis do utilizador, Sabor
do café ajustável
• Regulações de moinho: 12
• Número de perfis de utilizador: 6
• Tipo de caldeira: Caldeira em aço inoxidável
• Tipo de jarro: Recipiente para o leite
• Tipo de visor: LCD
• Altura ajustável do bico: 75-148 mm
• Sistema para leite: Tecnologia Latte Perfetto
• Facilidade de limpeza e manutenção: Compatível
com filtro AquaClean, Limpeza automática do jarro
• Funções especiais: Opção para café moído

Assistência

• 2 anos de garantia mundial

Sustentabilidade

• Classe energética: Classe B*
• Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Especificações técnicas

Capacidade do recipiente de resíduos: 14 doses
Capacidade do depósito de água: 1,7 L
Capacidade de grãos de café: 450 g
Compatibilidade do filtro: AquaClean
Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal
Depósito de água: Acesso na parte frontal
País de origem: Itália
Capacidade do tabuleiro de recolha: 500 ml

• Dimensões do produto (LxPxA):
283x489x393 mm

Personalização
•
•
•
•
•
•

Definições de intensidade do aroma: 5
Quantidade de café e leite: Ajustável
Regulações do moinho: 12
Controlo de aroma na pré-preparação
Regulações de temperatura: 3
Perfis de utilizador: 6

Outras funcionalidades

• Enxaguamento automático e descalcificação
assistida
• Interruptor principal com botão ligar/desligar
• Caldeira de aquecimento rápido
• Bloco de preparação amovível
• Depósito de água iluminado por LED
• Função de leite quente

Design

• Cor: Preto piano
•

• Capacidade do jarro de leite: 0,6 L
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* O número real de chávenas depende das variedades de café
seleccionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza
* Classe energética: Classe B, de acordo com a Classificação
Energética Suíça e com base no método de medição da norma EN
60661.

