
 

 

Saeco Xelsis
Puikus automatinis 
espreso aparatas

• 12 gėrimų
• „Latteduo“ sistema
• Sidabras
• 12 pakopų reguliuojamas 

malūnėlis

SM7581/00
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traskite „Saeco“ kavos 
paratų pasaulį.
12 pasaulyje žymių receptų – nuo įprastos espreso ir kapučino kavos iki ypatingos kavos, 
z., amerikietiškos kavos. Tiesiog braukite jutikliniu ekranu, norėdami pasirinkti gėrimą ir, 
ant pageidavimui, individualiai pritaikyti naudojant intuityvų „Coffee Equalizer™“

Patogi patirtis
• Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo
• „HygieSteam“: automatiškai valant pašalinama 99,99 % pieno nuosėdų
• Mūsų didžiausias sandarus pupelių indas, kad pupelės išliktų šviežios
• Su išimamu virimo elementu vizualiai užtikrinsite higieną

Aukštos kokybės kava
• 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
• CSA ženklas: „Saeco“ iš kavos pupelių paima viską, kas geriausia
• Greitai paruošiama su efektyviu vandens virintuvu
• „LattePerfetto“ – kad pieno puta būtų tiršta ir švelnios tekstūros

Asmeniškai pritaikyta įvairovė
• „LatteDuo“ – paruoškite ir mėgaukitės dviem bet kurio recepto puodeliais
• 12 pasaulyje žinomų gėrimų vienu palietimu
• Pažangus ekranas ir jutiklinės piktogramos, kad greitai įjungtumėte gėrimus
• 6 profiliai: paprastai išsaugokite individualius skonio nustatymus



 100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios 
technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir 
tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos 
nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi 
skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos 
skonis bent 20 000 puodelių.

Išorinis patvirtinimas

Su „Saeco“ technologija iš mėgstamų kavos 
pupelių išgausite geriausius skonius, kad 
aromatas ir skonis (skrudintas, šokoladinis, 
riešutų, vaisinis, gėlių, aštrus) būtų intensyvūs 
bei autentiški

Efektyvus virintuvas

Geriausiai kavai reikalinga tobula temperatūra. 
Mūsų efektyvus „Thermoblock“ pagamintas iš 
lengvo aliuminio, o jo korpusas – iš 

nerūdijančiojo plieno, kuris greitai įkaista iki 
optimalios temperatūros

„AquaClean“ filtras

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, 
skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. 
Jis taip pat neleidžia susidaryti nuoviroms kavos 
virimo aparate: išvirkite iki 5000* puodelių 
reguliariai keisdami filtrą ir nešalindami kalkių.

Automatinė valymo programa

Su mūsų naujoviška valymo sistema 
„HygieSteam“ vienu paspaudimu pašalinama 
99,99 % pieno nuosėdų

„LatteDuo“

Paruoškite ir mėgaukitės vienu ar dviem bet 
kurio kavos recepto puodeliais vienu palietimu, 

įskaitant kapučiną ar pieną su espresu. Viskas 
vienu paspaudimu.

„LattePerfetto“

„LattePerfetto“ technologija sumažina pieno 
putos burbuliukų dydį ir pagamina tankią, 
smulkios tekstūros pieno putą jūsų kavai su 
pienu. Tiksli putų gaminimo sistemos 
geometrija užtikrina idealią temperatūrą ir 
išskirtinę putų ir pieno santykį.

Sandarus pupelių indas
Mūsų didžiausiame pupelių inde telpa iki 450 g 
šviežių pupelių, jame yra specialus sandariklis 
„AromaSeal“, kad kavos pupelės ilgai išliktų 
šviežios.

Išimamas virimo elementas

Su išimamu virimo elementu vizualiai 
užtikrinsite higieną. Arba „Saeco“ virimo 
elementą galima automatiškai išvalyti naudojant 
mūsų specialias valymo tabletes.
Ypatybės
Puikus automatinis espreso aparatas
12 gėrimų „Latteduo“ sistema, Sidabras, 12 pakopų reguliuojamas malūnėlis
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Individualus pritaikymas
• Kavos stiprumo nustatymai: 5
• Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė: 

Reguliuojama
• Malūnėlio nustatymai: 12
• Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą
• Naudotojų profiliai: 6
• Temperatūros nustatymai: 3

Kitos funkcijos
• Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal 

instrukcijas
• Išimamas virimo elementas
• Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
• Greitai įkaistantis virintuvas
• LED šviečiantis vandens bakelis
• Šilto pieno funkcija

Priedai
• Įtraukta: Matavimo šaukštelis, Vandens kietumo 

tikrinimo juostelė, Valymo šepetys, Virimo 
elemento tepalas, Pieno indas, AquaClean filtras

Techniniai duomenys
• Kilmės šalis: Italijoje
• Talpus pieno indas: 0,6 l
• Atliekų indo talpa: 14 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,7 l
• Kavos pupelių talpa: 450 g
• Tirščių indas: Prieiga iš priekio
• Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
• Filtro suderinamumas: „AquaClean“
• Nutekėjimo padėklo tūris: 500 ml

Konstrukcija
• Spalva: Juoda, Sidabrinė

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 283 x 489 x 

393 mm

Bendrosios specifikacijos
• Reguliuojamas snapelio aukštis: 75-148 mm
• Pieno plakimo prietaisas: „Latte Perfetto“ 

technologija
• Gėrimo personalizavimas: Reguliuojamas kavos 

stiprumas, Reguliuojamas puodelio tūris, 
Reguliuojama temperatūra, Naudotojų profiliai, 
Pasirenkamas kavos skonis

• Malimo nustatymai: 12
• Naudotojų profilių skaičius: 6
• Virintuvo tipas: Nerūdijančio plieno virintuvas
• Specialios funkcijos: Maltos kavos parinktis
• Indo tipas: Pieno indas
• Ekrano tipas: LCD

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas
• Energijos ženklas: B klasė*
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: <0,5 W
•

Specifikacijos
Puikus automatinis espreso aparatas
12 gėrimų „Latteduo“ sistema, Sidabras, 12 pakopų reguliuojamas malūnėlis

SM7581/00

* Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, 
valymo ir skalavimo įpročių

* Energijos sunaudojimo efektyvumo etiketė: B klasė pagal šveicarų 
energijos sunaudojimo efektyvumo etiketę ir remiantis EN 60661 
standarto matavimo metodu.

http://www.philips.com

