
 

 

Saeco Xelsis Deluxe
Visiškai automatinis 
espreso aparatas

• 22 kavos rūšių
• 8 naudotojų profiliai
• perlų metalo
• 5 col. spalvotas jutiklinis TFT 

ekranas

SM8782
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dividualus kiekvieno virimo tobulumas
gaukite iš pupelių viską, kas geriausia, su „BeanMaestro“
rtingas italų paveldo derinys, sujungtos technologijos ir kavos virimo naujovės. 
arbiausias naujovių derinys tam, kad kavos aparatas veiktų taip, kaip visuomet norėjote, 
išvirtų kavą pagal jūsų išskirtinį skonį.

Visiškai individualus pritaikymas
• Patenkinkite kiekvieną kavos poreikį su 22 gardžiomis kavos rūšimis
• Individualiai pritaikykite iki 8 profilių ir išsaugokite savo mėgstamiausius
• Išgaukite iš pupelių viską, kas geriausia, su „BeanMaestro“
• Individualizuokite iki 7 kavos nustatymų naudodami „CoffeeEqualizer Touch +“
• Pažangusis 5 colių spalvotas jutiklinis ekranas
• Norėdami išbandyti visas funkcijas, įjunkite integruotąjį kavos virimo aparato „WiFi“ ryšį
• Atraskite naujus receptus ir individualiai pritaikytas rekomendacijas
• Pastangų nereikalaujantis individualus pritaikymas tobulam puodeliui su „CoffeeMaestro“
• „LattePerfetto“ – sukurkite tirštą ir švelnios tekstūros pieno putą
• Paruoškite dvi mėgstamiausios rūšies kavas tik vienu palietimu
• Intuityvi techninė priežiūra nuolatinei kavos kokybei palaikyti
• Išvirkite bent 20 000 puodelių naudodami mūsų patvarų keraminį malūnėlį
• „AquaClean“ pailgina aparato eksploatavimą ir pagerina skonį*



 22 kavos rūšys

Atraskite kavos pasaulį, patenkindami 
kiekvieną kavos poreikį ir pritaikydami pagal 
kiekvieną nuotaiką, su 22 gardžiomis kavos 
rūšimis. Nuo geriau pažįstamų receptų, tokių 
kaip „Espresso“ ir „Cappuccino“, iki ypatingos 
kavos, pavyzdžiui, itališkos „Espresso 
Macchiato“ ir „Flat White“.

8 naudotojų profiliai

Kiekvieno mėgstamiausios kavos receptą 
galima išsaugoti iki 8 naudotojų profiliuose, 
kuriuos galėsite akimirksniu pasirinkti iš didelės 
raiškos jutiklinio ekrano. Be vargo pritaikykite 
kiekvieną profilį iki smulkiausių detalių.

„BeanMaestro“
„BeanMaestro“ automatiškai reguliuoja virimo 
nustatymus, siekiant išgauti geriausią skonį ir 
aromatą iš pasirinktų kavos pupelių. 
Paprasčiausiai pasirinkite pupelių rūšį ir 
skrudinimą, o visa kita atliks „BeanMaestro“.

„CoffeeEqualizer Touch+“
Patys susikurkite savo mėgstamiausią receptą 
naudodami „CoffeeEqualizer Touch?“. 
Ruoškite kavą tiksliai pagal savo individualius 
pageidavimus, pritaikydami kavos stiprumą, 
pieno kiekį, temperatūrą, skonį, pieno putų 

kiekį ir netgi kavos ir pieno eiliškumą. Jei 
norite, galite naudoti „ExtraShot“ funkciją 
kavos intensyvumui sustiprinti.

5 colių jutiklinis ekranas
Pažangusis 5 colių didelės raiškos spalvotas 
ekranas su intuityvia jutiklinio ekrano 
naudotojo sąsaja, skirta įvaldyti įvairių kavos 
rūšių ruošimą tiksliai sąveikaujant.

Integruotas ryšys
Kavos virimo aparate yra integruotas „Wi-Fi“ 
ryšys, užtikrinantis, kad nė viena kavos virimo 
proceso dalis nebūtų praleista, sklandžiai per 
aparato ekraną valdomos patobulintos 
naudotojo funkcijos ir galimybė matyti, kokių 
eksploatacinių medžiagų turi vietiniai 
prekiautojai. Reguliarūs atnaujinimai, 
grindžiami programinės įrangos patobulinimais 
ir mašininiu mokymųsi, kuriais visada 
stengiamasi patobulinti ir praturtinti funkcijas 
bei padėti jums kuo geriau naudotis savo 
aparatu.

Dėmesingumas
Kavos virimo aparatas išmoks jūsų 
pageidaujamus kavos receptus ir pateiks jums 
išskirtines, individualiai pritaikytas 
rekomendacijas, kad atrastumėte naujų kavos 
receptų bei išbandytumėte įvairias kavos 
virimo aparato funkcijas.

„CoffeeMaestro“
Pastangų nereikalaujantis individualus 
pritaikymas tobulam puodeliui su 
„CoffeeMaestro“. Paprasčiausiai pasirinkite iš 3 
išankstinių nustatymų – „Delicato“, „Intenso“, 
„Forte“. Aparatas automatiškai pakoreguoja 
virimo nustatymus, tokius kaip stiprumas, 
kavos tūris ir išankstinio drėkinimo trukmė, 
kad jums būtų suteiktas tinkamas skonis.

„LattePerfetto“
Išorinis pieno ąsotėlis kartu su „LattePerfetto“ 
technologija sukuria tirštą ir puikios, švelnios 
tekstūros pieno putą.

„LatteDuo“
Paruoškite ir mėgaukitės vienu ar dviem jūsų 
mėgstamiausios rūšies kavos gėrimo puodeliais 
tik vienu palietimu, įskaitant „Cappuccino“ ir 
„Latte Macchiato“.

Techninės priežiūros valdymo skydelis
Be vargo tikrinkite kavos virimo aparato ir 
valymo būseną per ekrano intuityvųjį, 
spalvomis sužymėtą valdymo skydelį. Valdymo 
skydelyje pateikiama naudinga apžvalga ir 
informacija apie vandens kiekį arba žemą 
„AquaClean“ priemonės lygį aparate.

100 % keraminiai malūnėliai
Geriausias pupelių skonis ir aromatas 
išgaunamas naudojant mūsų itin patvarų 
malūnėlį. 100 % keraminiu, išskirtinai tvirtu ir 
tiksliu malūnėliu galėsite paruošti bent 20 000 
puodelių gardžios, šviežiai maltos kavos. 
Lengvai pritaikykite pagal savo skonį su 12 
malūnėlio nustatymų.

„AquaClean“ vandens filtras

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, 
skirtas kavos kokybei gerinti išvalant vandenį ir 
neleidžiant susidaryti nuoviroms kavos virimo 
aparate. Išvirkite iki 5000* puodelių be 
nukalkinimo, reguliariai keisdami filtrą.

„Aroma Extract“
„Aroma Extract“ suteikia optimalią virimo 
temperatūros ir aromato išlaisvinimo 
pusiausvyrą, kad galėtumėte mėgautis 
išskirtinio skonio kava.
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Bendrosios specifikacijos
• Pieno plakimo prietaisas: Išorinis pieno indas
• Galima plauti indaplovėje: Lašų surinkimo padėklas 

ir grotelės, Pieno indas ir dangtelis, „HygieSteam“ 
indas ir laikiklis, Kavos tirščių indas, Matavimo 
šaukštelis

• Gėrimo personalizavimas: Kavos stiprumas, Kavos 
kiekis, Paragaukite, Pieno kiekis, Vandens kiekis, 
Gėrimo temperatūra, Putos kiekis, Pieno ir kavos 
pylimo tvarkos nustatymas, Papildoma kavos 
porcija

Svoris ir matmenys
• Svoris: „AquaClean“ vandens filtras kg
• Matmenys (P x G x A): 287 x 487 x 396 mm mm

Priedai
• Įtraukta: Pieno indas, AquaClean filtras, Matavimo 

šaukštelis, Vandens kietumo juostelės bandymas, 
Tepalo tūbelė, Pieno vamzdelis

Kilmės šalis
• Pagaminta: Italijoje
• Sukurta: Italijoje

Techniniai duomenys
• Įtampa: 230 V
• Spalva (-os): Perlų metalo spalva dažyta priekinė 

dalis
• Pieno indo talpa: 0,6 l
• Dažnis: 50 Hz
• Atliekų indo talpa: 12 porcijų
• Vandens bakelio talpa: 1,7 l
• Virintuvo tipas: Nerūdijančio plieno virintuvas
• Kavos pupelių talpa: 450 g
• Tirščių indas: Prieiga iš priekio
• Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
• Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
• Nutekėjimo padėklo tūris: 700 ml
• Siurblio slėgis: 15 bar
• Maitinimo laido ilgis: 1200 mm

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Tinkinimas
• Kavos stiprumo nustatymai: 5
• Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė: 

Reguliuojama
• Malūnėlio nustatymai: 12
• Aromato nustatymas prieš verdant kavą
• Vartotojo sąsaja: Spalvotas jutiklinis ekranas TFT
• Naudotojų profiliai: 8
• Temperatūros nustatymai: 3

Įvairovė
• Gėrimai: Amerikietiška, Kava su pienu, Kavinė 

„Cortado“, Juoda kava, Late kava, Kapučino, Kava, 
Espreso, „Espresso doppio“, Silpnasis espresas 
(Espresso Lungo), Espreso su (pieno) puta, Kava su 
pienu (Flat White), Galao, Karštas vanduo, Itališkas 
kapučino, Kleiner brauner, Latė su (pieno) puta, 
Kava „Melange“, pieno puta, Stiprioji (Ristretto), 
Kelioninis puodelis, Verlängerter, Šiltas pienas

Kitos funkcijos
• Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal 

instrukcijas
• Išimamas virimo elementas
• „Aroma“ sandariklis
• LED snapelyje
• Greitai įkaistantis virintuvas

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas / dažyta 

priekinė dalis

Pastovumas
• ECO nustatymas
• Energijos ženklas: B klasė
•
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* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. 
Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo 
priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo 
įpročių.

* * remiantis laboratoriniais tyrimais, 99,9999 % ant pieno ąsotėlių 
esančių mikroorganizmų ir E. Coli bei S. Aureus bakterijų 
pašalinimas.
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