Saeco Xelsis Deluxe
W pełni automatyczny
ekspres do kawy
• 22 rodzaje wyśmienitych
napojów

• Sześć profili użytkownika
• Błyszczący czarny
• Kolorowy wyświetlacz
dotykowy TFT 5"

Spersonalizowana doskonałość przy każdym parzeniu
Wydobądź z ziaren kawy to, co najlepsze, dzięki BeanMaestro
Bogate połączenie włoskiego dziedzictwa, technologii i innowacyjnych rozwiązań w zakresie
parzenia kawy. Mistrzowski dobór udoskonaleń rozwiązań, dzięki któremu Twój ekspres do kawy
działa dokładnie tak jak chcesz, przygotowując wyśmienitą kawę zgodnie z Twoimi preferencjami.
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Pełna personalizacja
• Delektuj się każdą filiżanką, wybierając spośród 22 wyśmienitych napojów
• Możliwość zapisania ulubionych napojów aż w 6 konfigurowalnych profilach
• Wydobądź z ziaren kawy to, co najlepsze, dzięki BeanMaestro
• Funkcja CoffeeEqualizer Touch+ pozwala dostosować aż siedem ustawień kawy
• Zaawansowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali
• Aby skorzystać z wszystkich funkcji ekspresu, należy go podłączyć do sieci Wi-Fi
• Odkryj nowe przepisy ze spersonalizowanymi rekomendacjami
• Łatwe uzyskanie swojej doskonałej filiżanki kawy z programem CoffeeMaestro
• Technologia LattePerfetto — gęsta mleczna pianka o delikatnej strukturze
• Przygotuj dwie ulubione kawy za jednym dotknięciem
• Intuicyjna konserwacja dla zapewnienia wysokiej jakości napojów
• Co najmniej 20 000 filiżanek dzięki naszemu trwałemu młynkowi ceramicznemu
• Filtr AquaClean wydłuża czas trwałości urządzenia i poprawia smak*
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W pełni automatyczny ekspres do kawy

22 rodzaje wyśmienitych napojów Sześć profili użytkownika, Błyszczący czarny, Kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT 5"

Zalety

22 wyśmienite napoje
Odkryj świat kawy, który zachwyci każdego i
dopasuje się do każdego nastroju. Do wyboru
dostępnych jest 22 wyśmienitych napojów. Od
bardziej znanych, takich jak Espresso i
Cappuccino, po wyśmienite kawy, takie jak
włoskie Espresso Macchiato i Flat White.

wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika
z ekranem dotykowym, który umożliwia
precyzyjne kontrolowanie ustawień kawy.

automatycznie dostosuje ustawienia parzenia,
takie jak moc, ilość kawy i czas wstępnego
zamoczenia, aby zapewnić odpowiedni smak
kawy.

Wbudowana łączność
LattePerfetto

6 profili użytkownika

Ulubione kawy użytkowników mogą być
zapisane w maksymalnie 6 profilach
użytkownika, które można szybko wybrać na
wyświetlaczu dotykowym o wysokiej
rozdzielczości. Każdy profil można z łatwością
spersonalizować w najdrobniejszych
szczegółach.
BeanMaestro
BeanMaestro automatycznie dostosowuje
ustawienia parzenia w celu uzyskania
najlepszego smaku i aromatu wybranych ziaren
kawy. Wystarczy wybrać rodzaj i poziom
wysuszenia ziaren, a BeanMaestro zajmie się
resztą.
CoffeeEqualizer Touch+
Stwórz własny ulubiony przepis dzięki
CoffeeEqualizer Touch. Dostosuj kawę do
swoich upodobań, wybierając moc, ilość kawy
i mleka, temperaturę, smak, ilość spienionego
mleka, a nawet kolejność kawy i mleka. W
razie potrzeby można użyć funkcji ExtraShot,
aby zwiększyć intensywność kawy.
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej
5 cali
Zaawansowany kolorowy wyświetlacz o
przekątnej 5 cali i wysokiej rozdzielczości jest

Ekspres ma wbudowaną łączność Wi-Fi, dzięki
czemu żadna część procesu nie zostanie
pominięta, a ulepszone funkcje użytkownika są
bezproblemowo kontrolowane z poziomu
wyświetlacza ekspresu. Regularne aktualizacje
są oparte na udoskonaleniach
oprogramowania, co zawsze ma na celu
poprawę i wzbogacenie doświadczeń
użytkownika oraz pomoc w jak najlepszym
wykorzystaniu ekspresu.
Uwaga
Urządzenie zapisze preferencje i powiadomi
Cię o wyjątkowych, spersonalizowanych
rekomendacjach, które pomogą Ci poznać
nowe przepisy na kawę, a także różne funkcje
i sposoby działania Twojego urządzenia.

Zewnętrzny pojemnik na mleko z technologią
LattePerfetto tworzy gęstą mleczną piankę o
delikatnej, jedwabistej konsystencji.
LatteDuo

Za jednym dotknięciem przygotuj jedną lub
dwie filiżanki ulubionego napoju, w tym
Cappuccino lub Latte Macchiato.

CoffeeMaestro
Pulpit konserwacji
Można w łatwy sposób sprawdzać stan
urządzenia i czyszczenia za pomocą
intuicyjnego pulpitu wskaźników z kolorowymi
oznaczeniami. Na pulpicie wskaźników
znajduje się przydatny przegląd informacji o
stanie urządzenia, np. poziom wody czy
poziom w AquaClean.

Bez trudu dostosuj filiżankę kawy według
własnych preferencji, korzystając z programu
CoffeeMaestro. Wystarczy wybrać pożądany
profil smakowy z 3 wstępnych ustawień —
Delicato, Intenso, Forte. Urządzenie
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Dane techniczne
Masa i wymiary

Serwis

Ogólne dane techniczne

Możliwość dostosowania do potrzeb
użytkownika

• Masa: 11–12,4 kg
• Wymiary (S x G x W): 287 x 487 x 396 mm mm
• System spieniania mleka: Zewnętrzna karafka na
mleko
• Części można myć w zmywarce: Tacka ociekowa i
siatka, Pojemnik na mleko i pokrywka, Pojemnik
HygieSteam i uchwyt, Pojemnik na ziarna kawy,
Łyżka do mierzenia
• Personalizacja poszczególnych napojów: Moc
aromatu, Ilość kawy, Smak, Ilość mleka, Ilość wody,
Temperatura napoju, Ilość pianki, Kolejność
mleko/kawa, Funkcja Extra Shot

Akcesoria

• W cenie: Pojemnik na mleko, Filtr AquaClean,
Łyżka do mierzenia, Pasek testowy twardości
wody, Tubka smaru, Rurka do mleka

Dane techniczne
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Pojemność pojemnika na mleko: 0,6 l
Kolor(y): Czarna
Napięcie: 230 V
Częstość: 50 Hz
Pojemność pojemnika na odpadki: 12 porcji serv
Pojemność zbiornika wody: 1,7 l
Sposób podgrzewania wody: Termoblok ze stali
szlachetnej
Pojemnik na mleko: Metalowa pokrywa pojemnika
na mleko
Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 450 g
Pojemnik na odpadki: Dostęp od przodu
Zbiornik na wodę: Dostęp od przodu
Zgodność filtra: AquaClean
Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
Pojemność tacki ociekowej: 700 ml
Ciśnienie pompki: 15 bar
Długość przewodu: 1200 mm

Kraj pochodzenia

• Wyprodukowano w: Włochy
• Zaprojektowano we: Włochy

• 2 lata gwarancji

•
•
•
•
•

Ustawienia mocy aromatu: 5
Ustawienia młynka: 12
Ilość kawy i mleka: Regulowane progi alarmowe
Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
Interfejs użytkownika: Kolorowy wyświetlacz
dotykowy TFT
• Profile użytkownika: 6
• Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

• Napoje: Americano, Café au lait, Cortado, Caffé
crema, Caffe Latte, Cappuccino, Kawa, Espresso,
Espresso doppio, Espresso Lungo, Espresso
macchiato, Flat white, Galao, Gorąca woda,
Cappuccino włoskie, Kleiner brauner, Latte
Macchiato, Melange, Spienione mleko, Ristretto,
Kubek podróżny, Verlängerter, Ciepłe mleko
• Funkcja kawy mielonej
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej

Inne funkcje

• Wyjmowany blok zaparzający
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi
dot. odkamieniania
• Pokrywka Aroma
• Termoblok
• Podświetlenie LED filiżanek

Dane techniczne
• Zasilanie: 1500 W

Wykończenie

• Materiał korpusu głównego: Plastik

Zrównoważony rozwój

• Ustawienie ECO
• Etykieta energetyczna: Klasa B
•
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* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy,
płukania i czyszczenia.
* * na częściach pojemnika na mleko 99,9999% mikroorganizmów w
oparciu o testy laboratoryjne oraz usuwanie bakterii E. coli i S.
Aureus.

