
 

 

Saeco Xelsis Deluxe
Plně automatický 
kávovar

• 22 druhů kávy
• 8 uživatelských profilů
• Ústřicová kovová
• 5" barevný dotykový displej TFT

SM8782/30

P

Z
Bo
Vy
ersonalizovaná dokonalost  v každém šálku kávy.

ískejte to nejlepší z každé kávy s BeanMaestro.
hatá kombinace italského dědictví, moderní technologie a inovace v přípravě kávy. 
chutnejte si tu nejlepší kávu připravenou na míru vaší chuti se Saeco Xelsis Deluxe.

Personalizovaná dokonalost  v každém šálku kávy
• Vychutnejte si každou kávu s 22 lahodnými variacemi
• Přizpůsobte si až 8 profilů a uložte si oblíbené
• Získejte to nejlepší z každé kávy s Bean Maestro
• Přizpůsobte si až do 7 nastavení kávy pomocí funkce CoffeeEqualizer Touch+
• 5" pokročilý barevný dotykový displej
• Chcete-li si plně vychutnat připojení zařízení pomocí vestavěné Wi-Fi
• Objevte nové recepty s individualizovanými doporučeními
• Snadno si přizpůsobte svůj dokonalý šálek s CoffeeMaestro
• LattePerfetto – Připravte hustou mléčnou pěnu s jemnou texturou
• Připravte si dvě své oblíbené kávy jediným dotykem
• Intuitivní údržba pro konzistentní kvalitu kávy
• Uvařte nejméně 20 000 šálků s naším odolným keramickým mlýnkem
• AquaClean prodlužuje životnost stroje a zlepšuje chuť*



 22 lahodných kávových variací

Objevte svět kávy, který potěší chuťové buňky 
každého a odpovídá jakékoli náladě, s 22 
lahodnými variacemi na výběr. Od známých 
receptů, jako je espresso a cappuccino, až po 
speciální kávy, jako jsou italské espresso 
Macchiato a Flat White.

8 uživatelských profilů

Vlastní oblíbené kávové recepty pro každého 
lze uložit až do 8 uživatelských profilů pro 
okamžitý výběr na dotykovém displeji 
s vysokým rozlišením. Každý profil můžete 
snadno přizpůsobit podle nejjemnějších 
detailů.

BeanMaestro
Funkce BeanMaestro v kombinaci s vámi 
vybranými kávovými zrny přináší tu nejlepší 
chuť a nejlepší aroma. Stačí zvolit typ zrna a 
stupeň pražení. Kávovar automaticky upraví 
nastavení přípravy a zajistí přípravu kávy, která 
bude pokaždé chutnat dokonale.?

CoffeeEqualizer Touch+
Vytvořte si vlastní oblíbený recept 
s CoffeeEqualizer Touch?. Přizpůsobte si kávu 
podle svých přesných chuťových preferencí 

úpravou síly, objemu kávy a mléka, teploty, 
chuti, množství mléčné pěny a dokonce 
i pořadí kávy a mléka. V případě potřeby 
můžete pomocí funkce ExtraShot zvýšit 
intenzitu kávy.

5" barevný dotykový displej
Pokročilý 5" barevný displej s vysokým 
rozlišením je vybaven intuitivním dotykovým 
uživatelským rozhraním, které umožňuje 
ovládat různé druhy kávy s přesnou interakcí.

Vestavěné možnosti připojení
Zařízení je vybaveno vestavěnou konektivitou 
Wi-Fi, která zajišťuje, že žádná část procesu 
nebude přehlédnuta. Vylepšené uživatelské 
funkce jsou plynule řízeny z displeje zařízení 
a zobrazují dostupnost spotřebního materiálu 
u místních prodejců. Pravidelné aktualizace 
jsou založeny na vylepšeních softwaru 
a strojovém učení, vždy se snaží zlepšit 
a obohatit vaši zkušenost a pomoci vám získat 
to nejlepší z vašeho přístroje.

Pozornost
Přístroj se naučí vaše preference a upozorní 
vás exkluzivními, individualizovanými 
doporučeními, která vám pomohou objevit 
nové recepty kávy, stejně jako různé funkce 
a funkce vašeho přístroje.

CoffeeMaestro
Snadno si přizpůsobte svůj dokonalý šálek 
s CoffeeMaestro. Jednoduše vyberte 
požadovaný chuťový profil ze 3 přednastavení 
- Delicato, Intenso, Forte. Přístroj automaticky 
upraví nastavení vaření, jako je síla, objem kávy 
a doba přípravy, aby odpovídaly přesně té 
správné chuti.

LattePerfetto
Vnější karafa na mléko s naší technologií 
LattePerfetto vytváří hustou mléčnou pěnu 
s jemnou hedvábnou texturou.

LatteDuo
Připravte si a vychutnejte jednoduchou nebo 
dvojitou porci svého oblíbeného kávového 
receptu jen jediným dotykem, včetně 
Cappuccina a Latte Macchiata

Panel údržby
Zkontrolujte snadno stav přístroje a čištění 
pomocí barevně kódovaného intuitivního 
ovládacího panelu na displeji. Přístrojová deska 
vám poskytne užitečný přehled a upozorní vás 
na stavové informace o věcech, jako je hladina 
vody nebo pokud se AquaClean blíží 
k vyčerpání.

100% keramický mlýnek
Nejlepší příchutě a vůně jsou extrahovány 
z vašich zrn s našim nejodolnějším mlýnkem. 
Vyrobeno ze 100% keramiky, aby byl výjimečně 
tvrdý a přesný, a nakonec minimálně pro 
20 000 šálků lahodné, čerstvě mleté kávy. 
Mlýnek můžete snadno upravit podle svého 
vkusu s úrovněmi 12 úrovní.

Filtr vody AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodní filtr 
navržený tak, aby zlepšoval kvalitu kávy pomocí 
dokonale čisté vody a zabraňuje usazování 
vodního kamene v kávovaru. Udělejte si až 
5 000* šálků kávy, aniž byste museli 
odstraňovat vodní kámen. Stačí pravidelně 
měnit filtr.

Aroma Extract
Aroma Extract poskytuje optimální rovnováhu 
mezi teplotou vaření a extrakcí aroma pro 
vynikající degustační šálek kávy.
Přednosti
Plně automatický kávovar
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Země původu
• Původ designu: Itálie
• Vyrobeno v: Itálie

Vlastní nastavení
• Nastavení síly: 5
• Délka kávy a mléka: Nastavitelná
• Nastavení mlýnku: 12
• Nastavení aroma před spařením
• Uživatelské rozhraní: Barevný dotykový displej 

TFT
• Uživatelské profily: 8
• Nastavení teploty: 3

Varianta
• Nápoje: Americano, Café au Lait, Café Cortado, 

Caffè crema, Caffè latte, Cappuccino, Káva, 
Espresso, Espresso doppio, Espresso lungo, 
Espresso macchiato, Flat White, Galao, Horká 
voda, Italské cappuccino, Kleiner brauner, Latte 
macchiato, Melange, Mléčná pěna, Ristretto, 
Cestovní hrnek, Verlängerter, Teplé mléko

Další funkce
• Automatické oplachování a odstraňování vodního 

kamene
• Vyjímatelná spařovací jednotka
• Aroma víko
• Světlo LED na hubičce
• Rychlý ohřívač

Příslušenství
• Obsahuje: Nádoba na mléko, Filtr AquaClean, 

Odměrka, Páskový test tvrdosti vody, Tuba 
vazelíny, Trubička na mléko

Technické údaje
• Kapacita nádoby na mléko: 0,6 l
• Barva(y): Ústřicová metalická lakovaná přední 
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• Napětí: 230 V
• Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí
• Frekvence: 50 Hz
• Objem nádržky na vodu: 1,7 L
• Typ ohřívače: Nerezový ohřívač
• Kapacita kávových zrn: 450 g
• Nádoba na odpad: Přístup zepředu
• Nádržka na vodu: Přístup zepředu
• Max. výška šálku: 150 mm
• Kapacita nádobky na odkapávání: 700 ml
• Tlak čerpadla: 15 barů
• Délka kabelu: 1200 mm

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost: Filtr vody AquaClean kg
• Rozměry (Š x H x V): 287 x 487 x 396 mm mm

Obecné specifikace
• Příprava s mlékem: Externí karafa na mléko
• Části lze mýt v myčce: Tácek na odkapávání 

a mřížka, Nádobka na mléko s víkem, Nádoba 
a držák HygieSteam, Přihrádka na kávová zrna, 
Odměrka

• Nastavení přizpůsobená nápoji: Síla aromatu, 
Množství kávy, Ochutnat, Množství mléka, 
Množství vody, Teplota nápoje, Množství pěny, 
Objednání mléka/kávy, Extra Shot

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: Plastová/lakovaná přední 
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Servis
• 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost
• Nastavení ECO
• Energetický štítek: Třída B
•

Specifikace
Plně automatický kávovar
22 druhů kávy 8 uživatelských profilů, Ústřicová kovová, 5" barevný dotykový displej TFT
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* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.

* * na součástech, jako je karafa na mléko, 99,9999 % mikroorganismů 
na základě laboratorních testů a odstranění bakterií E. coli a S. 
aureus.

http://www.philips.com

