
 

 

Saeco Xelsis
Superautomatisk 
espressomaskin

• Klasse
• Hvit

RI9943/21
Alltid perfekt smak
Den ultimate Saeco-espressomaskinen
Espresso har alltid vært mer enn bare en drikk. Aromaen, intensiteten, de mange nydelige 

variantene – alt som kjennetegner en god espresso. Saeco Xelsis gir deg denne 
espressofølelsen i ditt eget kjøkken.

Perfekt espresso
• Flerdimensjonal justerbar kaffedispenser
• Keramiske kverner for å bevare aromaen

Brukervennlig
• Ettrykks personlig grensesnitt

Brukervennlig
• Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe

Tilpass drikken
• Innebygd, automatisk funksjon for melk
• Valgfunksjon for melk- og skumnivå
• Flere brukere, flere drikker (6 x 6)
• Patentert justering av espressoskum og struktur



 Flere brukere, flere drikker
Det finnes seks drikker via ettrykkskontroller, som 
kan tilpasses til seks brukerprofiler. Dermed kan alle 
familiemedlemmene få sin spesialtilpassede favoritt 
ved å trykke på én enkelt knapp.

Automatisk funksjon for melk

Du trenger bare å fylle den integrerte 
melkeskummeren med melk og trykke på 
cappuccino-knappen. Drikken blir servert i løpet av 
sekunder idet kremete, skummet melk automatisk 
helles i drikken din.

Ettrykks grensesnitt
Det er lett å lese informasjonen på den brede 
skjermen med ettrykksfunksjonalitet og intuitiv 
håndtering.

Valgfunksjon for melk- og skumnivå
Hvis du ønsker et enda større utvalg av drikker, kan 
den automatiske og integrerte 
melkeskumfunksjonen med avtakbar karaffel stilles 
inn på forskjellige nivåer. Dette gjør det enkelt å få 
varm melk til en caffé latte eller perfekt skum til en 
cappuccino.

Keramiske kverner
De høyteknologiske kvernene i denne kaffemaskinen 
er bedre enn konkurrentenes stålkverner på mange 
områder. Du får alltid den perfekte italienske smaken 
på grunn av kontinuerlig og nøyaktig kverning uten at 
maskinen overopphetes, og i tillegg får du en holdbar 
maskin som er svært stillegående.

Justerbar kaffedispenser
Med én bevegelse blir den flerdimensjonale 
kaffedispenseren tilpasset størrelsen på 
favorittkoppen din, slik at smaken og aromaen alltid 
blir perfekt.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen, som er en oppfinnelse fra Saeco, er 
hjertet av espressomaskinene våre og sikrer 
automatisering. Avhengig av modellen er 
bryggegruppen lett tilgjengelig fra forsiden eller 
siden. Den er enkel å ta ut, slik at den enkelt kan 
rengjøres ved å skylle den under springen, noe som 
sikrer best mulig hygiene.

Saecos bryggesystem (SBS)

Den automatiske Saeco-espressomaskinen gjør det 
mulig å justere espressoens intensitet ved å 
bearbeide strukturen på skummet og selve kaffen 
idet den dispenseres. Ved å vri på bryteren kan du 
forberede skummet nøyaktig slik du vil ha det. En 
liten bryter som gjør stor forskjell.
Spesifikasjoner
RI9943/21

Vekt og mål
• Kaffebønnekapasitet: 350 g
• Avfallsbeholderkapasitet: 14 servings
• Kapasitet for melkekaraffel: 0,5 L
• Kapasitet for vanntank: 1,6 L

Brukervennlig
• Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av 

kaffesirkuleringssystemet, Automatisk skylling av 
melkekrets, Avkalkningssyklus

• Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for 
kvernet kaffe, Overflate for oppbevaring av 
kopper, Tilgang fra fronten til alle funksjoner, 
Øyeblikkelig steam (2 vannbeholdere), 
Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar 
vannbeholder

Perfekt espresso
• Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forhåndsbrygging, SBS: adapter for 
krem

Flere typer drikke
• Flere variasjoner av melk: Adapter for grad av 

skum, Integrert funksjon for å få melk automatisk, 
Mengdekontroll for melk, Avtakbar melkekaraffel

Energibesparende
• Energibesparende: Valgbar Eco-modus

Tekniske data
• Strøm: 1500 W
• Koker: Rustfritt stål
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar
• Frekvens: 50 Hz
•
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