
MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO





O aroma de um verdadeiro expresso, o sabor de 
um cappuccino cremoso, ou um delicioso latte 
macchiato, preparado no conforto da sua casa.

 

Deixe a  tradição Italiana  de fazer café 
entrar em sua casa: recoste-se, relaxe e desfrute de um 

momento de puro prazer com um verdadeiro 
café italiano. 

A Máquina de Café Expresso da Smeg utiliza café 
moído ou em pastilha, permitindo assim escolher a 
tostagem e mistura ideais para que possa desfrutar 

de todo o sabor e aroma do café.

Máquina de Café Expresso
UMA TRADIÇÃO ITALIANA



Cor, design e sabor
A COMBINAÇÃO PERFEITA

Com um design único e um forte carácter estético, a Máquina de Café 
Expresso é um verdeiro objecto icónico. 

A performance de alta qualidade é garantida com a sofisticação 
da tecnologia do Termobloco para aquecimento: reduz o tempo de 
aquecimento da máquina e permite um controlo mais preciso da 
temperatura para produção de vapor, infusão e água quente. A sua 
pressão profissional de 15 bar, assegura ainda que irá usufruir da melhor 
experiência de um café expresso. 

O sistema para Cappuccino, que mistura vapor, ar e leite, cria uma 
espuma densa e cremosa, perfeita para um cappuccino caseiro.

A bandeja para as chávenas em aço inox é removível para facilitar a 
limpeza e para que a máquina se torne mais versátil, possibilitando assim 
o uso de canecas e copos. 

Fácil de utilizar, com um painel de comandos intuitivo, a Máquina de Café 
Expresso rapidamente se tornará na sua companhia preferida nas pausas 
para o café. 
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Máxima eficiência
NUM FORMATO CONVENIENTE

1
Manípulo de 
filtros semi 
profissional

Manípulo em aço inox 
com 3 filtros incluídos: 
para 1 café, 2 cafés e 
pastilhas.

3
Otimização 
de resultados

O Sistema de 
Termobloco para 
aquecimento e a 
pressão profissional de 
15 bar permitem-lhe 
obter um café perfeito e 
uma máquina sempre 
pronta a utilizar.

2
Sistema para 
Cappuccino

Graças ao sistema para 
Cappuccino, poderá 
obter a mistura de 
vapor, leite e ar para 
uma espuma perfeita.

5
Pré-infusão

Permite compactar a 
cápsula, melhorando 
o aroma e o sabor do 
café. 

4 
Painel de 
controlo

Fácil de usar e rápida a 
atuar, com a Máquina 
de Café Expresso Smeg 
poderá preparar o 
seu café preferido a 
qualquer altura.

prática
EFICAZ

EFICIENTE
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Design elegante, dimensões compactas e soluções versáteis. 

A Máquina de Café Expresso Smeg pode ser utilizada com café moído 

ou com pastilhas. 

7
Depósito de 
água de 1L

Depósito removível 
e com uma 
abertura ampla 
para fácil limpeza e 
reabastecimento. 

6
Bandeja 
extraível

Bandeja em aço inox 
removível para facilitar 
a limpeza e para poder 
utilizar copos mais altos.

8
Alarme de 
descalcifi-
cação

Luz indicadora de 
necessidade de 
descalcificar.

Performance e Design 
A COMBINAÇÃO PERFEITA



Cores
DISPONÍVEIS 

ECF01CREU

ECF01CREUECF01BLEU

ECF01RDEU ECF01PBEU
CREME

PRETO

ENCARNADO AZUL CÉU

CREME



O prazer
DE UM VERDADEIRO CAFÉ

O aroma de um verdadeiro expresso,

o sabor de um cappuccino cremoso
ou um delicioso latte macchiato
preparado no conforto da sua cozinha
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HORTELÃ OU CANELA
Para um café com um 
aroma mais fresco, 
experimente misturar 

chantilly com xarope de hortelã. 
Para um café com um sabor doce 
e peculiar, experimente substituir a 
hortelã por canela. 

EXPRESSO 
COM HORTELÃ, 

CHANTILLY E CACAU

Insira o filtro para 
2 chávenas no 
manípulo.

Use o doseador para 
encher com café 
moído

Utilizando o doseador, 
calque o café e 
proceda à sua 
preparação.

Prepare mais dois 
cafés com açúcar a 
gosto. 

Misture o xarope 
de hortelã com o 
chantilly. 

Cubra os 4 cafés com 
o chantilly de hortelã.

Polvorize os cafés com 
cacau em pó.

Preparação:

4 colheres de café moído
3 colheres de chá de açúcar
1 colher de chá de chantilly 
4 colheres de chá de xarope de hortelã
Cacau em pó sem açúcar, a gosto

Ingredientes (para 4 cafés):
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UMA IDEIA A 
EXPERIMENTAR
Para uma experiência 
mais aromática, escolha 

uma especiaria. Se aprecia sabores 
adocicados, experimente adicionar 
umas gotas de baunilha. Se prefere 
sabores mais fortes, experimente 
adicionar estrela de anis. 

CAPPUCCINO

4 colheres de café moído
400 ml de leite fresco
Açúcar granulado e ou/açúcar mascavado

Ingredientes (para 4 cappuccinos):

Preencha o filtro de 
1 chávena com café 
moído. 
Prepare o café.

Coloque o 
dispensador de vapor 
dentro de uma taça 
de leite, certificando-
se de que fica 
submerso. 
Acione o botão para 
fazer espuma. 

Submerja o 
dispensador de vapor 
no fundo da taça 
para aquecer o leite.

Sirva o leite em 4 
chávenas de café. 

Preparação:
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4 colheres de café moído 
Cacau em pó a gosto 
150 ml de leite fresco 
Açúcar, a gosto 

Ingredientes (para 4 mocaccinos):

Deite cacau em pó 
em 2 chávenas de 
café. 
Insira o filtro de 
2 chávenas no 
manípulo.

Com o doseador, 
encha o filtro com 
café moído.

Coloque as duas 
chávenas na bandeja 
da máquina de café 
e inicie a preparação. 
Prepare mais dois 
cafés com açucar a 
gosto. 
Aqueça o leite até 
formar espuma.

Misture os 4 cafés 
com o cacau em pó 
e cubra-os com a 
espuma de leite. 

Polvorize com cacau 
em pó.

MOCACCINO UM PAR SABOROSO
Realce o sabor do 
mocaccino adicionado 
creme de amêndoa - fará 

um par perfeito com o sabor do leite 
e do cacau.

Preparação:
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MAIS OPÇÕES
Se quiser uma alternativa 
aos palitos la reine, pode 

substituir por qualquer outra bolacha 
partida em bocados ou cubos de pão 
de ló.  

CAFÉ COM ESPUMA
DE TIRAMISU

5 colheres de café 
moído 

Açucar a gosto 
2 palitos la reine

Espuma de tiramisu:
Mascarpone (70g)
Açucar em pó (25g) 
Natas (100g)

Espuma de tiramisu: misture as natas com o açucar em pó e lentamente, adicione o queijo 
mascarpone usando a espátula. 

Insira o filtro de 2 chávenas no manípulo, encha com café moído e calque com o doseador. 
Inicie a preparação dos cafés. Prepare mais dois cafés. 

Ingredientes (para 4 cafés):

Preparação

Use o filtro de 1 
chávena para café 
moído para preparar 
um quinto café.

Ponha açucar a gosto 
em todos eles.

Adicione, em espiral, 
a espuma de tiramisu 
aos quatro cafés.

Parta os palitos la 
reine e embeba-os no 
quinto café. 

Decore os 4 cafés com 
palitos la reine.



ECF01 
Máquina De Café expresso

'50 style

Dados técnicos

Sistema termobloco para aquecimento

Pressão profissional de 15 bar

Sistema anti gotas

Painel de comandos intuitivo

3 filtros (1 chávena, 2 chávenas e 
pastilhas) e 1 doseador

Bandeja extraível com indicador do nível 
de água

Suporte inferior removível para uso de 
canecas e copos

Depósito de água de 1L removível com 
adaptador para filtro de água opcional 

Pés antiderrapantes 

1350 W

Voltagem: 220/240V – 50/60 Hz

Dimensões  (WxDxH) 149x330x303 mm

Funções

Comandos: 1 café; 2 cafés; Vapor

Sistema para cappuccino

Memória para personalizar a quantidade 
de café

Luz indicador de necessidade de 
descalcificar

Botão On/Off com programador para 
desligar

ECF01BLEU  Preto

ECF01CREU  Creme

ECF01PBEU  Azul Céu

ECF01RDEU  Encarnado

Cores disponíveis



MAIS MEMBROS  

DA FAMÍLIA

Torradeira 2 Tostas

Torradeira 4 Tostas Chaleira

Chaleira Temperatura Variável Robot de Cozinha

Slow Juicer

Liquidificador

Espremedor de Citrinos



SMEG PORTUGAL

Rua António Maria Cardoso, 14

1200-027 Lisboa

Tel.: +351 214 704 360

info@smeg.pt

smeg.pt - smeg50style.com/pt


