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Espresso Italia autentik setiap hari
Dengan penyaring crema bertekanan

Mesin espresso manual Saeco menawarkan segalanya bagi penyuka pembuatan

kopi tradisional untuk mendapatkan espresso sempurna setiap hari. Penyaring

bertekanan yang dipatenkan, Crema, menjamin crema lezat yang bertahan lama,

setiap kali digunakan.

Espresso Italia autentik

Penahan penyaring Crema bertekanan

Pompa 15 bar

Penghangat cangkir

Mudah dan cepat digunakan

Cocok untuk kopi giling dan bantalan kopi

Buih susu lezat berkat pembuih susu klasik

Operasi ergonomis dari hari ke hari

Penggunaan setiap hari

Material premium yang tahan lama
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Kelebihan Utama

Penyaring Crema bertekanan

Penyaring Crema khusus ini menjamin Crema

lezat yang tahan lama – apa pun jenis kopi

pilihan Anda.

Kopi giling dan bantalan kopi

Untuk kenyamanan Anda, Anda dapat memilih

antara beberapa bantalan kopi giling

Pompa 15 bar

Tekanan tinggi memastikan seluruh aroma

kopi giling selalu disarikan sepenuhnya

Material premium yang tahan lama

Mesin Espesso Manual Saeco memiliki bahan

rangka berkualitas tinggi dan awet.

Penghangat cangkir

Fitur ini memungkinkan Anda tidak saja dapat

menyimpan cangkir dan gelas espresso Anda

tepat di atas mesin espresso, namun juga

memanaskannya terlebih dahulu sehingga

aroma kopi semakin keluar dan menjamin

crema yang tahan lama

Ergonomis dari hari ke hari

Mengisi-ulang bubuk kopi atau air,

mengosongkan penyaring atau nampan

peniris. Semua kompartemen dapat diakses

langsung untuk kenyamanan terbaik.

Pembuih susu klasik

Mesin espresso Saeco ini dilengkapi dengan

pembuih susu klasik yang oleh para barista

disebut "Pannarello". Pembuih ini

mengeluarkan uap dan terendam di dalam

susu untuk menyiapkan busa susu yang cantik.

Keluarkan jiwa barista Anda dan sajikan susu

lezat khas dengan cara tradisional!
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Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Bahan pendidih: Baja anti karat (Inox)

Tekanan air dalam pompa: 15 bar (espresso

sempurna)

Jenis kopi yang dapat digunakan: Kopi

kemasan pod/kapsul, Kopi bubuk

Negara asal: Buatan Cina, Didesain di Italia

Daya: 950 W

Panjang kabel: 80 cm

Fitur

Kompatibel dengan Penyaring Brita: Opsional

Penahan cangkir

Penahan penyaring: "Crema" bertekanan

Pipa Air panas/Uap

Antarmuka: Saklar Putar

Cocok untuk kopi kemasan pod

Pannarello: Baja Anti Karat

Penyeduhan bersamaan

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Desain

Warna: Hitam dan Krom

Material dan finishing: ABS dan Baja

Berat dan dimensi

Kapasitas tangki air: 1,25 L

Tinggi cangkir maksimal: 75 milimeter

Berat produk: 4 kg

Dimensi produk (P x L x T): 200 x 265 x

297 milimeter
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