
 

 

Saeco Xelsis Suprema
Plnoautomatický 
kávovar na prípravu 
espressa

• 22 druhov kávy
• 8 používateľských profilov
• Nehrdzavejúca oceľ
• 7,8-palcový farebný dotykový 

TFT displej
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ískajte to najlepšie z kávových zŕn s BeanMaestro
utočne kávovar ako žiadny iný, s talianskym remeselným spracovaním, najnovšou 
uitívnou, prepojenou technológiou a úžasným 7,8-palcovým farebným dotykovým 
plejom. Prináša vynikajúcu kávu a individuálny zážitok ako nikdy predtým.

Úplné prispôsobenie
• Pripojte svoj prístroj pomocou vstavanej Wi-Fi
• Jednoducho si prispôsobte svoju dokonalú šálku kávy s funkciou CoffeeMaestro
• Technológia LattePerfetto – vytvorte hustú mliečnu penu s jemnou textúrou
• Pripravte si dve obľúbené kávy vďaka jedinému dotyku
• Pripravte najmenej 20 000 šálok s naším odolným keramickým mlynčekom
• AquaClean predlžuje životnosť prístroja a zlepšuje chuť*
• Získajte dokonalú chuť vďaka funkcii Aroma Extract

Prispôsobenie presnosti
• Ulahoďte všetkým chutiam na kávu vďaka 22 vynikajúcim druhom kávy
• Prispôsobte si až 8 profilov a uložte si obľúbené
• Získajte to najlepšie z kávových zŕn s BeanMaestro
• Prispôsobenie kávy pomocou až 7 nastavení s funkciou CoffeeEqualizer Touch+
• Náš najpokrokovejší farebný dotykový displej
• Objavte nové recepty vďaka prispôsobeným odporúčaniam



 22 vynikajúcich druhov kávy

Objavte svet kávy a ulahoďte všetkým chutiam 
a náladám vďaka výberu z 22 vynikajúcich 
druhov kávy. Od známych receptov, ako je 
espresso a kapučíno, až po kávové špeciality 
ako talianske espresso macchiato a flat white.

8 používateľských profilov

Vlastné obľúbené druhy kávy si každý môže 
uložiť až do 8 používateľských profilov, ktoré 
sa dajú okamžite vybrať na dotykovom displeji 
s vysokým rozlíšením. Každý profil si ľahko 
prispôsobíte do najmenších detailov.

BeanMaestro
BeanMaestro automaticky prispôsobí 
nastavenia prípravy nápoja na dosiahnutie 
najlepšej chuti a arómy z vybraných kávových 
zŕn. Jednoducho vyberte typ a intenzitu 
praženia zŕn a všetko ostatné nechajte na 
BeanMaestro.

CoffeeEqualizer Touch+
Vytvorte si vlastný obľúbený recept 
prostredníctvom funkcie CoffeeEqualizer 
Touch. Prispôsobte kávu presne podľa svojej 
chuti vďaka prispôsobeniu sily, objemu kávy a 
mlieka, teploty chuti, množstva mliečnej peny a 
dokonca poradia prípravy kávy a mlieka. 
Funkcia ExtraShot zvyšuje intenzitu kávy.

7,8-palcový farebný dotykový displej

7,84-palcový najpokrokovejší farebný displej s 
vysokým rozlíšením Saeco sa vyznačuje 
intuitívnym používateľským rozhraním 
dotykovej obrazovky na presnú interakciu a 
možnosť sledovať videá s pokynmi. 
Fantastický, veľký displej vám umožní ovládať 
druhy kávy s presnou kontrolou a 
viditeľnosťou.

Vstavané pripojenie
Prístroj obsahuje vstavané Wi-Fi pripojenie na 
zaistenie toho, aby nebola prehliadnutá žiadna 
časť procesu vďaka vylepšeným 
používateľským funkciám, ktoré máte 
nepretržite pod kontrolou na displeji prístroja, 
a na prehľad dostupnosti spotrebného 
materiálu u miestnych maloobchodníkov. 
Pravidelné aktualizácie vychádzajú zo 
softvérových vylepšení a strojového učenia, 
pričom vždy máme za cieľ zlepšovať a 
obohacovať vašu skúsenosť a pomáhať vám 
získať od vášho prístroja čo najviac.

Pozornosť
Prístroj sa naučí vaše preferencie a upozorní 
vás na exkluzívne, prispôsobené odporúčania, 
ktoré vám pomôžu objaviť nové recepty na 
kávu, ako aj rôzne prvky a funkcie vášho 
prístroja.

CoffeeMaestro
Jednoducho si prispôsobte svoju dokonalú 
šálku kávy s funkciou CoffeeMaestro. Len si 
vyberte požadovaný profil chuti z 3 volieb: 
Delicato, Intenso, Forte. Prístroj automaticky 
upraví nastavenia prípravy kávy ako silu, objem 
kávy a čas predmáčania, aby ste dosiahli tú 
pravú chuť.

LattePerfetto
Externá karafa na mlieko s našou technológiou 
LattePerfetto vytvorí hustú mliečnu penu s 
hodvábne jemnou textúrou.

LatteDuo
Stačí jediný dotyk a môžete si pripraviť 
a vychutnať jednu alebo dve porcie akejkoľvek 
kávy vrátane kapučína a latte macchiata.

Tabuľa údržby
Jednoducho skontrolujte svoj prístroj a stav 
čistenia vďaka farebne označenej intuitívnej 
tabuli na displeji. Tabuľa obsahuje užitočný 
prehľad a oboznámi vás napr. o stave hladiny 
vody alebo o tom, či nekončí kapacita vodného 
filtra AquaClean.

100 % keramický mlynček
Pomocou nášho najodolnejšieho mlynčeka sa 
zo zŕn melú najlepšie chute a arómy. Je 
vyrobený zo 100 % keramiky, ktorá je 
výnimočne tvrdá a presná, a namelie minimálne 
20 000 šálok lahodnej, čerstvo mletej kávy. 
Jednoducho nastavte mlynček podľa svojej 
chuti vďaka 12-krokovým úrovniam.

Vodný filter AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodný filter 
navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu 
vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov 
vodného kameňa v prístroji. Vďaka pravidelnej 
výmene filtra si pripravíte až 5 000* šálok bez 
pravidelnej výmeny filtra.

Aroma Extract
Funkcia Aroma Extract zabezpečuje optimálnu 
rovnováhu medzi teplotou prípravy kávy a 
extrakciou arómy pre dokonalú chuť kávy.
Hlavné prvky
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
22 druhov kávy 8 používateľských profilov, Nehrdzavejúca oceľ, 7,8-palcový farebný dotykový TFT displej
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Krajina pôvodu
• Vyrobené v: Taliansko
• Navrhnuté v: Taliansko

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť: 11 – 12,4 kg
• Rozmery (Š x H x V): 287 x 487 x 396 mm mm

Všeobecné technické údaje
• Mliečny roztok: Externá karafa na mlieko
• Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu: 

Podnos a mriežka na odkvapkávanie, Zásobník na 
mlieko s vekom, Nádoba a držiak systému 
HygieSteam, Nádoba na kávové zrná, Odmerka

• Prispôsobenie na nápoj: Intenzita arómy, Množstvo 
kávy, Ochutnajte, Množstvo mlieka, Množstvo 
vody, Teplota nápoja, Množstvo peny, Poradie 
mlieko/káva, Dávka navyše

Technické údaje
• Napätie: 230 V
• Kapacita karafy na mlieko: 0,6 l
• Farba(y): Celotitánový
• Kapacity odpadovej nádoby: 12 serv
• Frekvencia: 50 Hz
• Objem nádoby na vodu: 1,7 L
• Typ kotla: Ohrievač z nerezovej ocele
• Typ karafy: Nádobka na mlieko s kovovým vekom
• Kapacita kávových zŕn: 450 g
• Nádoba na odpad: Čelný prístup
• Nádoba na vodu: Čelný prístup
• Kompatibilita filtra: AquaClean
• Max. výška šálky: 150 mm
• Kapacita misky na odkvapkávanie: 700 ml
• Tlak čerpadla: 15 bar
• Dĺžka kábla: 1200 mm

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Nádobka na mlieko, AquaClean 

filter, Odmerka, Prúžkový test tvrdosti vody, Tuba 
s mazivom, Hadička na mlieko

Služba
• 2-ročná celosvetová záruka

Prispôsobenie
• Nastavenia sily arómy: 5
• Nastavenia mlynčeka: 12
• Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
• Ovládač arómy predvarenia
• Používateľské rozhranie: Farebný dotykový displej 

TFT
• Používateľské profily: 8
• Nastavenia teploty: 3

Rozmanitosť
• Nápoje: Americano, Café au lait, Káva Cortado, 

Caffè crema, Café Latte, Cappuccino, Káva, 
Espresso, Dvojité espresso, Espresso Lungo, 
Espresso macchiato, Flat White, Galao, Horúca 
voda, Talianske kapučíno, Kleiner brauner, Latte 
macchiato, Melange, Mliečna pena, Ristretto, 
Cestovný hrnček, Verlängerter, Teplé mlieko

• Možnosť práškovej kávy
• Dvojitá šálka
• Dvojitá šálka mlieka

Ďalšie funkcie
• Automatické oplachovanie a riadené 

odstraňovanie vodného kameňa
• Odnímateľná varná skupina
• Aroma Seal: áno
• LED vo výpuste
• Kotol s rýchlym ohrevom

Technické údaje
• Napájanie: 1500 W

Dokončenie
• Materiál hlavného tela: Kov

Udržateľnosť
• Nastavenie ECO
• Označenie energie: Trieda B
•

Technické údaje
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
22 druhov kávy 8 používateľských profilov, Nehrdzavejúca oceľ, 7,8-palcový farebný dotykový TFT displej
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* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.

* * na častiach karafy na mlieko, 99,9999 % mikroorganizmov na 
základe laboratórnych testov a odstránenia E. Coli a S. Aureus.

http://www.philips.com

