
 

 

Saeco Xsmall
Superautomatisk 
espressomaskin

• Svart

RI9743/11
Passer på alle kjøkken
Saecos mest kompakte automatiske espressomaskin
Med denne kompakte grunnmodellen er det mulig å nyte italiensk espresso i ethvert 

kjøkken.

Lett å bruke
• To kopper

Mal kaffebønnene du liker best
• Liten og energieffektiv
• Bønne-til-kopp-system

Lett å bruke
• Tilgang foran for enkel fylling og tømming

Brukervennlig
• Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe

Passer på alle kjøkken
• Kompakt og helautomatisk espressomaskin



 Bønne-til-kopp-system

Dette betyr at hele kaffebønner ferskmales og 
behandles direkte for hver enkel drikk.

To kopper
Med to kopper-funksjonen kan du enkelt lage to 
kopper med espresso av gangen.

Kompakt design
Med denne kompakte designen passer den 
helautomatiske espressomaskinen i ethvert kjøkken.

Enkel tilgang fra forsiden
Alle maskinelementene som du trenger hver dag 
(vann, kaffebønner og beholder for kvernet kaffe, 
dryppebrett, avtakbar bryggegruppe) er fullstendig 
uavhengige av hverandre og tilgjengelige fra fronten 
eller toppen.

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.

Liten og energieffektiv

Liten størrelse og tilgang fra fronten til alle 
funksjoner gjør at den automatiske Philips Saeco 
Xsmall-espressomaskinen passer i ethvert kjøkken. 
Og siden den er energieffektiv (Klasse A ifølge 
sveitsiske forskrifter) og slår seg av automatisk, er 
den veldig miljøvennlig.
Spesifikasjoner
RI9743/11

Lett å bruke
• Bruk: Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar 

vannbeholder

Brukervennlig
• Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av 

kaffesirkuleringssystemet

Vekt og mål
• Kaffebønnekapasitet: 180 g
• Avfallsbeholderkapasitet: 8 servings
• Kapasitet for vanntank: 1 L

Perfekt espresso
• Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem, 

Aromasystem: forhåndsbrygging

Tekniske data
• Drift: 1300 W
• Koker: Rustfritt stål
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar
• Frekvens: 50 Hz
•
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