
 

 

Saeco Xelsis Deluxe
Volautomatische 
espressomachine

• 22 koffievarianten
• Acht gebruikersprofielen
• Metalen voorkant
• TFT-kleurenaanraakscherm van 

5 inch

SM8785
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ersoonlijke perfectie in elke kop koffie
aal het beste uit uw bonen met BeanMaestro
n rijke combinatie van Italiaans erfgoed, de nieuwste technologie en een innovatief 
ffiezetsysteem. Een geweldige mix van ontwikkelingen voor een koffiemachine die 
rkt hoe u wilt en verrukkelijke koffie maakt, precies zoals u die lekker vindt.

Volledig gepersonaliseerd
• Koffie voor elke stemming met deze 22 heerlijke varianten
• Personaliseer tot 8 profielen en sla uw favorieten op
• Haal het beste uit uw bonen met BeanMaestro
• Personaliseer tot 7 koffie-instellingen met CoffeeEqualizer Touch+
• Geavanceerd kleurenaanraakscherm van 5 inch
• Maak verbinding via de ingebouwde WiFi voor een volledige ervaring
• Ontdek nieuwe recepten dankzij persoonlijke aanbevelingen
• Personaliseer moeiteloos uw perfecte kop koffie met CoffeeMaestro
• LattePerfetto - Voor dicht melkschuim met een fijne textuur
• Bereid twee van uw favoriete koppen koffie met slechts één druk op de knop
• Intuïtief onderhoud voor een consistente koffiekwaliteit
• Zet minstens 20.000 koppen met onze meest duurzame keramische molen
• AquaClean verlengt de levensduur van de machine en verbetert de smaak*



 22 heerlijke koffievarianten

Ontdek een wereld van koffie die elke 
voorkeur laat genieten en bij elke stemming 
past, met 22 heerlijke varianten waaruit u kunt 
kiezen. Van bekende varianten zoals espresso 
en cappuccino tot koffiespecialiteiten zoals 
Italiaanse espresso macchiato.

8 gebruikersprofielen

Iedereen kan zijn persoonlijke favoriete koffies 
opslaan in maximaal 8 gebruikersprofielen, 
zodat u ze direct kunt selecteren op het 
aanraakscherm met hoge resolutie. 
Personaliseer elk profiel moeiteloos tot in het 
kleinste detail.

BeanMaestro
BeanMaestro past de instellingen voor het 
koffiezetten automatisch aan om de beste 
smaak en het beste aroma uit de gekozen 
koffiebonen te halen. Selecteer de bonensoort 
en de branding van uw bonen en laat 
BeanMaestro de rest doen.

Coffee Equalizer Touch+
Uw eigen favoriete recept creëren met 
CoffeeEqualizer Touch? Pas uw koffie precies 
aan uw voorkeur aan door de sterkte, de 
hoeveelheid koffie en melk, de temperatuur, de 
smaak, de hoeveelheid melkschuim en zelfs de 
volgorde van koffie en melk aan te passen. 
Desgewenst kunt u de functie ExtraShot 

gebruiken om de intensiteit van de koffie te 
verhogen.

Kleurenaanraakscherm van 5 inch
Het geavanceerde kleurenscherm van 5 inch 
met hoge resolutie heeft een intuïtieve 
gebruikersinterface via het aanraakscherm om 
uw koffievarianten via nauwkeurige interactie 
te creëren.

Ingebouwde connectiviteit
Het apparaat beschikt over ingebouwde Wi-Fi-
connectiviteit om ervoor te zorgen dat geen 
enkele stap in het proces over het hoofd wordt 
gezien, en biedt verbeterde gebruikersfuncties 
die naadloos worden bediend via het display 
van het apparaat, en ook de mogelijkheid om 
de beschikbaarheid van verbruiksartikelen bij 
lokale winkels kan worden bekeken. De 
regelmatige updates zijn gebaseerd op 
softwareverbeteringen en machine learning. 
We streven er altijd naar uw ervaring te 
verbeteren en te verrijken en u te helpen om 
alle mogelijkheden van uw apparaat te 
benutten.

Persoonlijke touch
Het apparaat leert uw voorkeuren kennen 
geeft u exclusieve, persoonlijke aanbevelingen 
om u te helpen nieuwe koffierecepten en 
verschillende functies van uw apparaat te 
ontdekken.

CoffeeMaestro
Personaliseer moeiteloos uw perfecte kop 
koffie met CoffeeMaestro. Selecteer 
eenvoudig uw gewenste smaakprofiel 
(Delicato, Intenso, Forte) uit 3 
voorinstellingen. Het apparaat past 
automatisch de instellingen voor het 
koffiezetten aan, zoals sterkte, 
koffiehoeveelheid en doorstroomtijd, voor een 
kop koffie zoals u die graag drinkt.

LattePerfetto
De externe melkbeker met onze 
LattePerfetto-technologie zorgt voor dicht 
melkschuim met een fijne, zijdeachtige textuur.

LatteDuo
Bereid met één druk op de knop een enkele of 
dubbele kop van uw favoriete koffie, 
waaronder cappuccino en latte macchiato.

Onderhoudsdashboard
Controleer uw apparaat en de reinigingsstatus 
eenvoudig via het intuïtieve dashboard met 
kleurcodering op het display. Het dashboard 
geeft u een handig overzicht en meldingen met 
statusinformatie, zoals het waterniveau of als 
de AquaClean aan vervanging toe is.

100% keramische maalschijven
De beste smaken en aroma's worden uit uw 
bonen geëxtraheerd dankzij onze meest 
duurzame molen. Deze is gemaakt van 100% 
keramiek, is uitzonderlijk hard en nauwkeurig 
en gaat minstens 20.000 koppen heerlijke, 
versgemalen koffie mee. Eenvoudig aan te 
passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 
12 stappen.

AquaClean-waterfilter

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter 
dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door 
het water te zuiveren en kalkvorming in het 
apparaat voorkomt. Zet tot 5000* koppen 
zonder te ontkalken door het filter regelmatig 
te vervangen.

Aroma Extract
Aroma Extract biedt het optimale evenwicht 
tussen koffiezettemperatuur en aroma-
extractie voor een voortreffelijk smakend 
kopje koffie.
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Algemene specificaties
• Melkoplossing: Externe melkbeker
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Lekbak en 

rooster, Melkreservoir en deksel, HygieSteam-
container en -houder, Koffiedikbak, Maatschepje

• Aanpasbaar per drank: Aromasterkte, Hoeveelheid 
koffie, Proeven, Hoeveelheid melk, Hoeveelheid 
water, Temperatuur drank, Hoeveelheid schuim, 
Volgorde melk/koffie, Extra shot

Gewicht en afmetingen
• Gewicht: 11-12,4 kg
• Afmetingen (B x D x H): 287 x 487 x 396 mm mm

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Italië
• Ontworpen in: Italië

Technische specificaties
• Capaciteit melkbeker: 0,6 liter
• Kleur(en): Metalen voorkant
• Spanning: 230 V
• Capaciteit van koffierestenbakje: 12 servings
• Frequentie: 50 Hz
• Capaciteit waterreservoir: 1,7 L
• Type boiler: Boiler, roestvrij staal
• Type beker: Melkreservoir, metalen deksel
• Capaciteit bonenreservoir: 450 g
• Afvalbak: Toegang aan de voorkant
• Waterres.: Toegang aan de voorkant
• Compatibiliteit filter: AquaClean
• Max. kophoogte: 150 mm
• Capaciteit lekbak: 700 ml
• Pompdruk: 15 bar
• Snoerlengte: 1200 mm

Accessoires
• Inclusief: Melkreservoir, AquaClean-filter, 

Maatschepje, Teststrip voor waterhardheid, Tube 
met smeermiddel, Melkslang

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Aanpassing
• Instellingen voor aromasterkte: 5
• Moleninstellingen: 12
• Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
• Aroma instellen vóór het zetten
• Gebruikersinterface: TFT-kleurenaanraakscherm
• Gebruikersprofielen: 8
• Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid
• Dranken: Americano, Café au lait, Caffè latte, Caffè 

crema, Koffie verkeerd, Cappuccino, Koffie, 
Espresso, Espresso doppio, Espresso Lungo, 
Espresso macchiato, Flat White, Galão, Heet 
water, Italiaanse cappuccino, Kleiner Brauner, 
Latte macchiato, Melange, Melkschuim, Ristretto, 
Reismok, Verlängerter, Warme melk

• Optie voor gemalen koffie
• Dubbele kop
• Dubbele kop melk

Andere functies
• Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
• Afneembare zetgroep
• Aroma-afdichting
• LED-inlaattuit
• Snel opwarmende boiler

Technische specificaties
• Vermogen: 1500 W

Afwerking
• Materiaal hoofdunit: Plastic/metalen voorkant

Duurzaamheid
• Eco-stand
• Energielabel: B-klasse
•
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* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de 
machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* * op onderdelen van de melkbeker 99,9999% van de micro-
organismen, gebaseerd op laboratoriumtests en verwijdering van E. 
Coli en S. Aureus.

http://www.philips.com

