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Prawdziwe włoskie espresso każdego dnia

dzięki filtrowi ciśnieniowemu Crema

Ręczny ekspres do kawy Saeco oferuje miłośnikom tradycyjnego parzenia

wszystko, czego potrzebują do przygotowania doskonałego espresso.

Opatentowana technologia filtra ciśnieniowego Crema zapewnia trwałą,

wyśmienitą piankę w każdej filiżance.

Prawdziwe włoskie espresso

Filtr ciśnieniowy Crema

Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów

Uchwyt na filiżanki

Prostota i szybkość obsługi

Mielona kawa i saszetki Easy Serving Espresso (E.S.E.)

Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka

Ergonomiczna obsługa na co dzień

Do codziennego użytku

Wytrzymałe materiały wysokiej jakości
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Zalety

Filtr ciśnieniowy Crema

Ten specjalny filtr Crema daje pewność, że

pianka będzie trwała i pyszna

Mielona kawa i saszetki

Ekspres do kawy umożliwia wybór między

kawą mieloną a saszetkami Easy Serving

Espresso (E.S.E.)

Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów

Wysokie ciśnienie zawsze wydobywa pełny

aromat ze zmielonych ziaren kawy

Wytrzymałe materiały wysokiej jakości

Obudowa ręcznego ekspresu do kawy Saeco

została wykonana z wysokiej jakości trwałych

materiałów.

Uchwyt na filiżanki

Ta praktyczna funkcja pozwala przechowywać

filiżanki i szklanki do espresso na ekspresie do

kawy — zawsze pod ręką, w wygodnym

miejscu i bez zajmowania dodatkowej

przestrzeni.

Ergonomia na co dzień

Trzeba uzupełnić kawę mieloną lub wodę albo

opróżnić filtr lub tackę ociekową – wszędzie

masz łatwy,bezpośredni dostęp.

Klasyczny spieniacz do mleka

Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w

klasyczny spieniacz do mleka nazywany

„Pannarello”. Spieniacz wytwarza parę —

należy go zanurzyć w mleku, aby przygotować

cudowną piankę. Wyzwól w sobie baristę,

przygotowując pyszne napoje mleczne w

tradycyjny sposób!
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Dane techniczne

Właściwości

Zgodność z filtrem Brita: Opcjonalnie

Uchwyt na filiżanki

Ogrzewacz filiżanek: Nie

Uchwyt filtra: Filtr ciśnieniowy „Crema”

Dysza gorącej wody / pary

Interfejs: Obrotowy przełącznik

Obsługa saszetek E.S.E.

Pannarello: Plastik

Jednoczesne parzenie

Wzornictwo

Kolor: Czarny i chromowany

Materiały i wykończenie: Tworzywo ABS

Dane techniczne

Bojler: Stal szlachetna

Moc: 950 W

Ciśnienie pompki: 15 bar

Waga i wymiary

Pojemność zbiorniczka wody: 1 l

Maksymalna wysokość filiżanki: 75 mm

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 200 x

265 x 297 mm

Waga: 4 kg
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