
 

 

Saeco Xelsis
Automatyczny 
ekspres do kawy

• 15 rodzajów napojów
• System LatteDuo
• Front ze stali szlachetnej
• 12-stopniowy, regulowany 

młynek

SM7683/00
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ajbardziej zaawansowany ekspres do kawy Saeco
 napojów idealnie skrojonych do Twoich potrzeb dzięki Coffee Equalizer™

parzysz w nim nawet 15 najsłynniejszych na świecie napojów kawowych — od standardowego 

resso i cappuccino po kawy dla smakoszy, takie jak americano. Wystarczy przesunąć palcem po 

anie dotykowym, aby wybrać napój i dostosować go za pomocą intuicyjnej funkcji Coffee 

ualizer™.

Wygoda użytkowania
• Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania
• HygieSteam: automatyczne czyszczenie usuwa do 99,99% pozostałości
• Nasz największy szczelny pojemnik na ziarna kawy zapewnia świeżość ziaren
• Wyjmowana jednostka zaparzająca gwarantuje czystość urządzenia

Kawa wysokiej jakości
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
• Etykieta CSA: Saeco wydobywa to, co najlepsze z ziaren kawy
• Szybkie przygotowywanie kawy dzięki wysokowydajnemu termoblokowi
• LattePerfetto zapewnia gęstą mleczną piankę o delikatnej strukturze

Spersonalizowana różnorodność
• LatteDuo: przygotuj dwie filiżanki wybranego napoju
• Nasz najbardziej zaawansowany ekran dotykowy z funkcją Coffee Equalizer
• 6 profile: zapisz swoje preferencje smakowe



 Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. 
Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez 
ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z 
kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając 
uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek 
doskonałego napoju.

Certyfikat zewnętrzny

Technologia Saeco pozwala na wydobycie 
najlepszego smaku z ulubionych ziaren kawy i 
zapewnia intensywny, autentyczny smak i 
aromat (palony, czekoladowy, orzechowy, 
owocowy, kwiatowy, wyrazisty)

Wysokowydajny termoblok

Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. 
Wysokowydajny termoblok wykonany jest z 

lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która 
szybko nagrzewa się do optymalnej 
temperatury

Filtr AquaClean

Opatentowany filtr wody AquaClean został 
zaprojektowany w taki sposób, aby polepszyć 
jakość kawy poprzez oczyszczanie wody. 
Zapobiega również osadzaniu się kamienia w 
obiegu wody w ekspresie: można zaparzyć do 
5000* filiżanek kawy bez konieczności 
odkamieniania ekspresu, jeśli filtr jest 
wymieniany regularnie.

Automatyczny program czyszczenia

Nasz innowacyjny automatyczny program 
czyszczenia HygieSteam usuwa do 99,99% 
resztek mleka za jednym dotknięciem

LatteDuo

Za jednym dotknięciem przygotuj jedną lub 
dwie filiżanki wybranego napoju, w tym 
cappuccino lub latte macchiato. Wszystko za 
jednym razem.

LattePerfetto

Technologia LattePerfetto zmniejsza wielkość 
porów pianki mleka, pozwalając uzyskać gęstą 
piankę o delikatnej teksturze. Precyzyjna 
geometria systemu spieniania zapewnia idealną 
temperaturę i wyjątkowy stosunek pisnki do 
mleka.

Szczelny pojemnik na ziarna kawy
Nasz największy pojemnik na ziarna mieści do 
450 g świeżych ziaren i jest wyposażony w 
specjalne zamknięcie AromaSeal, które 
gwarantuje świeżość ziaren kawy na dłużej.
Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
15 rodzajów napojów System LatteDuo, Front ze stali szlachetnej, 12-stopniowy, regulowany młynek

SM7683/00
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Możliwość dostosowania do potrzeb 
użytkownika
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ustawienia młynka: 12
• Ilość kawy i mleka: Regulowane progi alarmowe
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
• Profile użytkownika: 6
• Ustawienia temperatury: 3

Inne funkcje
• Wyjmowany blok zaparzający
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Główny wyłącznik ON/OFF
• Termoblok
• Podświetlanie LED zbiornika wody
• Funkcja podgrzewania mleka

Akcesoria
• W zestawie: Łyżka do mierzenia, Pasek testowy 

twardości wody, Szczotka do czyszczenia, Smar do 
bloku zaparzającego, Pojemnik na mleko, Filtr 
AquaClean

Dane techniczne
• Kraj pochodzenia: Włochy
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,6 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 14 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,7 L
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 450 g
• Pojemnik na odpadki: Dostęp od przodu
• Zbiornik na wodę: Dostęp od przodu
• Zgodność filtra: AquaClean
• Pojemność tacki ociekowej: 500 ml

Projekt
• Kolor: Czarna, Stal nierdzewna

Masa i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 283 x 489 x 

393 mm

Ogólne dane techniczne
• Regulowana wysokość kranika: 75-148 mm
• System spieniania mleka: Technologia Latte 

Perfetto
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z 

filtrami AquaClean, Automatyczne czyszczenie 
karafki

• Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja 
ilości mlecznej pianki, Regulacja mocy kawy, 
Regulacja ilości parzonej kawy, Regulacja 
temperatury, Profile użytkowników, Regulowana 
kolejność przygotowywania mleka/kawy, 
Regulowany smak kawy

• Ustawienia młynka: 12
• Liczba profili użytkowników: 6
• Sposób podgrzewania wody: Termoblok ze stali 

szlachetnej
• Funkcje specjalne: Funkcja kawy mielonej
• Pojemnik na mleko: Pojemnik na mleko
• Typ wyświetlacza: TFT
• Interfejs użytkownika: Ekran dotykowy

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna / 

tworzywo ABS

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Etykieta energetyczna: Klasa B*
• Pobór mocy w stanie gotowości: < 0,5 W
•

Dane techniczne
Automatyczny ekspres do kawy
15 rodzajów napojów System LatteDuo, Front ze stali szlachetnej, 12-stopniowy, regulowany młynek

SM7683/00

* Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia

* Etykieta energetyczna: klasa B, zgodnie ze szwajcarską etykietą 
energetyczną i w oparciu o standardową metodę pomiaru określoną 
w normie EN 60661.

http://www.philips.com

