
 

 

Saeco Poemia
Käsitsi juhitav 
espressomasin

• Ehe
• Must

HD8323/69
Ehtne itaalia espresso iga päev
Survefiltriga Crema
Käsitsi juhitav espressomasin Saeco annab kohviasjatundjatele kõik, mida on vaja 

igapäevase espresso traditsiooniliseks valmistamiseks. Patenditud survefilter Crema tagab 
igal kasutuskorral püsiva ja maitsva kohvivahu.

Ehtne itaalia espresso
• Survestatud Crema filtri hoidik
• 15-baarine pump
• Tassihoidik

Lihtsus ja kasutuskiirus
• Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Igapäevane kasutus
• Energiasäästlikkus



 Survestatud Crema filter

See spetsiaalne Crema filter tagab kauakestva ja 
hõrgu crema iga kohviseguga, mille valite.

15-baarine pump

Suur rõhk tagab, et jahvatatud kohviubadest eraldub 
alati kogu aroom

Tassihoidik

Selle praktilise lahendusega saate hoida kohvitasse ja 
-klaase otse masinas, et need oleksid alati käepärast 
ja mugavalt hoitud, ilma et nad ruumi raiskaksid.

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Nii kohvipulbri või vee lisamisel kui ka filtri või 
tilgaaluse tühjendamisel on kõik detailid otse ja 
mugavalt juurdepääsetavad.

Energiasäästlikkus
See funktsioon hoiab voolutarbe minimaalsena. 
Tegelikult kulub keskkonda ja raha säästvas, tunni 
möödudes automaatselt sisse lülituvas ooterežiimis 
alla 1 vati tunnis.
Spetsifikatsioon
HD8323/69

Tehnilised andmed
• Katla materjal: Alumiinium
• Veesurve pumbas: 15 baari (täiuslik espresso)
• Sobivad kohvitüübid: Kohvipadjakesed, Jahvatatud 

kohv
• Päritoluriik: Valmistatud Hiinas, Disainitud Itaalias
• Võimsus: 950 W
• Juhtme pikkus: 80 cm

Omadused
• Sobib Brita filtriga kasutamiseks: Valikuline
• Tassihoidik
• Filtrihoidik: Survestatud "Crema"
• Kuuma vee/auru otsak
• Liides: Pöördlüliti
• Pannarello: Ei
• Samaaegne kohvivalmistus

Hooldus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Disain
• Värvus: Must
• Materjalid ja viimistlus: ABS

Kaal ja mõõtmed
• Veepaagi mahtuvus: 1,25 l
• Suurim tassi kõrgus: 75 mm
• Toote kaal: 4 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 200 x 265 x 297 mm
•
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