
 

 

„Saeco“ Poemia
Mechaninis espreso 
aparatas

• „Pure“
• Juoda

HD8323/69
Autentiška itališka espreso kiekvieną dieną
su slėginiu filtru „Crema“
Su „Saeco“ mechaniniu espreso aparatu kavos mėgėjai gali tradiciškai paruošti tobulą 

kasdienės espreso puodelį. Patentuotas slėginis filtras „Crema“ kiekvieną kartą užtikrina 
ilgai formą išlaikančią skanią putą.

Autentiška itališka espreso kava
• Aukšto slėgio filtro „Crema“ laikiklis
• 15 barų siurbliukas
• Puodelio laikiklis

Paprastumas ir naudojimo greitis
• Ergonomiškos kasdienės operacijos

Kasdienis naudojimas
• Efektyvus energijos naudojimas



 Aukšto spaudimo filtras „Crema“

Naudodami specialų „Crema“ filtrą tikrai 
pasigaminsite ilgai išliekančios skanios putos 
nepriklausomai nuo pasirinktos kavos.

15 barų siurbliukas

Dėl aukšto slėgio išgaunamas visas kavos pupelių 
aromatas

Puodelio laikiklis

Dėl šios praktiškos ypatybės galite laikyti puodelius ir 
stiklines tiesiog ant aparato – jie visada bus patogiai 
pasiekiami ir neužims vietos.

Ergonomiškumas kasdien

Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar 
nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra 
tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.

Efektyvus energijos naudojimas
Naudodamiesi šia funkcija, energijos sąnaudas 
galėsite sumažinti iki minimumo. Iš tikrųjų reikia 
mažiau nei 1 vato per valandą, kad aparatas 
automatiškai persijungtų į budėjimo režimą po 1 
valandos ir taip taupytų išteklius ir pinigus
Specifikacijos
HD8323/69

Techniniai duomenys
• Virtuvo medžiaga: Aliuminis
• Vandens slėgis siurblyje: 15 bar (tobula espreso 

kava)
• Tinkami kavos tipai: Kavos tabletės, Malta kava
• Kilmės šalis: Pagaminta Kinijoje, Sukurta Italijoje
• Maitinimas: 950 W
• Maitinimo laido ilgis: 80 cm

Savybės
• Tinka „Brita“ filtrai: Pasirenkamos funkcijos
• Puodelių laikiklis
• Filtrų laikiklis: Slėginis „Crema“
• Karšto vandens / garo antgalis
• Sąsaja: Sukamasis jungiklis
• „Pannarello“: Ne
• Virimas vienu metu

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Medžiagos ir apdaila: ABS

Svoris ir matmenys
• Vandens bakelio talpa: 1,25 l
• Didž. puodelio aukštis: 75 mm
• Gaminio svoris: 4 kg
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 200 x 

265 x 297 mm
•
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