
 

 

Saeco Xsmall
Espressor automat

• Prepară 1 varietate de cafea
• Negru
• Râșniţă reglabilă în 5 trepte

HD8643/09
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presor super automat printr-o atingere
iferent de tipul de cafea pe care dore?ti să îl încerci, Xsmall va măcina boabele de cafea 

oaspete pe loc, prin atingerea unui buton. Poţi opera întreaga acţiune din faţa aparatului, 
ea ce înseamnă că poţi aşeza această mini capodoperă şi în spaţii înguste.

Ușor de curăţat și întreţinut
• Un aparat întotdeauna curat graţie curăţării automate a circuitului
• Curăţare ușoară graţie tăvii de scurgere lavabile în mașină
• Unitatea de preparare complet detașabilă poate fi curăţată în câteva clipe

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale
• Salvează-ţi concentraţia preferată a cafelei

Tehnologie avansată pentru a obţine cafeaua perfectă
• Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râșniţei ceramice
• Cu boilerul cu încălzire rapidă te vei bucura de cafea fierbinte aproape instantaneu
• Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râșniţei



 Râșniţă 100% ceramică

Râșniţa robustă, 100% ceramică, îţi va oferi 
plăcere pură pentru mai mulţi ani. 
Componentele ceramice asigură o măcinare 
perfectă și permit curgerea apei la debit 
constant, pentru a extrage complet esenţa 
boabelor. Spre deosebire de râșniţele 
"obișnuite", materialul ceramic previne 
supraîncălzirea cafelei și apariţia gustului de ars.

Râșniţe reglabile în 5 trepte

Când vine vorba de fineţea cafelei măcinate, 
această râșniţă nu va înceta să te uimească. 
Diverse varietăţi de cafea necesită diverse 
granulaţii pentru a-și dezvălui întregul ansamblu 
de arome. Astfel, această râșniţă are cinci 
setări ajustabile - de la o granularitate extrem 
de fină, necesară unui espresso de calitate, 

până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai 
slabe.

Curăţare automată a circuitului

Saeco a proiectat acest espressor să-și cureţe 
automat circuitul de cafea cu apă la pornirea 
sau la oprirea aparatului. Acest lucru asigură un 
gust proaspăt, extraordinar cu fiecare ceașcă 
de cafea.

Memorează concentraţia cafelei

Vei obţine întotdeauna o ceașcă perfectă de 
espresso preparată în conformitate cu 
preferinţele personale datorită funcţiei noastre 
de memorare, care îţi permite să reglezi 
concentraţia cafelei pentru a corespunde 
gustului tău. Bucură-te de o cafea 
extraordinară, cu o simplă apăsare de buton.

Tavă de scurgere care poate fi spălată în 
mașina de spălat vase

Pentru confortul tău, poţi spăla tava de 
scurgere a sistemului tău Saeco în mașina de 
spălat vase. Aceasta va economisi timp și va 
asigura o curăţare economică.

Unitate de preparare detașabilă

Eficienţa și ușurinţa în utilizare au fost 
principalele preocupări ale celor de la Saeco 
atunci când au inventat prima lor cafetieră, în 
urmă cu 30 de ani. Până în ziua de astăzi, 
unităţile de preparare Saeco s-au dovedit a fi 
realizări tehnologice inspirate și fiabile. Au 
rămas la fel de ușor de curăţat ca și la început 
- nu necesită decât o simplă clătire sub jet de 
apă, timp de câteva secunde, apoi pot fi 
reintroduse în aparat.
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Ţara de origine
• Fabricat în: Europa

Specificaţii tehnice
• Capacitate recipient pentru boabe: 180 g
• Lungime cablu: 0,8 m
• Tensiune: 230 V
• Frecvenţă: 50 Hz
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 8 porţii
• Capacitate rezervor de apă: 1 l
• Înălţime max. ceașcă: 95 mm
• Presiune pompă: 15 bar
• Fierbătoare de apă: 1

Design
• Culoare: Black

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 6,9 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 420 x 325 x 

295 mm

Specificaţii generale
• Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi
• Curăţare și întreţinere ușoare: Automatic rinse 

cycle, Removable brewing group
• Personalizare în funcţie de băutură: Adjustable cup 

volume
• Utilizare ușoară și confort: Removable water tank
• Funcţii speciale: Ceramic grinder, Pre-brewing, 

Puro (no milk solution)

Finalizare
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (inox)
• Material corp principal: Plastic
• Material rezervor de apă: Plastic

Service
• 2 ani garanţie: Yes

Durabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1400 W
•
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