
 

 

Saeco Poemia
Käsitsi juhitav 
espressomasin

• Class
• Klassikaline piimavahustaja
• Roostevaba teras / must

HD8325/79
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sitsi juhitav espressomasin Saeco annab kohviasjatundjatele kõik, mida on vaja 
päevase espresso traditsiooniliseks valmistamiseks. Patenditud survefilter Crema tagab 
l kasutuskorral püsiva ja maitsva kohvivahu.

Lihtsus ja kasutuskiirus
• Sobib jahvatatud kohvi ja padjakestega
• Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale
• Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

Igapäevane kasutus
• kauakestvad kõrgkvaliteetsed materjalid
• Tassisoojendi



 Jahvatatud kohv ja padjakesed

Mugavuse huvides saate valida jahvatatud kohvi ja 
padjakeste vahel

Klassikaline piimavahustaja

Sellel Saeco espressomasinal on klassikaline 
piimavahustaja, mida baristad kutsuvad pannarello'ks. 
Imelise piimavahu valmistamiseks väljastab see auru 
ja tuleb kasta piima sisse. Vabastage oma sisemine 
barista ja valmistage hõrke piimajooke 
traditsioonilisel viisil!

kauakestvad kõrgkvaliteetsed materjalid

Käsitsi juhitav espressomasin Saeco on valmistatud 
kvaliteetsest ja vastupidavast materjalist

Ergonoomiline igapäevastes toimingutes

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

Tassisoojendi

Eelsoojendage tasse, et kohvi aroom veelgi paremini 
avaneks, tagades ka kauapüsiva crema.
Spetsifikatsioon
HD8325/79

Säästvus
• Võimsustarve kohvivalmistamisel: 950 W

Üldine spetsifikatsioon
• Tasse korraga: 2
• Sobib alljärgnevale: Jahvatatud kohvipuru
• Erifunktsioonid: Manuaalne piimavahustaja 

Pannarello, Aurufunktsioon, Kuuma vee 
valikuvõimalus

• Lihtne ja mugav kasutada: Tassisoojendi, 
Eemaldatav tilgakoguja

• Lihtne puhastamine ja hooldus: Valikuline Brita 
veefilter

• Kohvijoogid: Espresso

Viimistlus
• Katla materjal: Alumiiniumivärvi
• Tilgakoguja materjal: Roostevaba teras
• Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras ja plast
• Pannarello materjal: Roostevaba teras
• Veepaagi materjal: Plast

Päritoluriik
• Valmistatud: Hiina

Hooldus
• 2-aastane garantii

Tehnilised andmed
• Pumba rõhk: 15 baari
• Tassi maksimaalne kõrgus: 75 mm
• Veekatlad: 1
• Pinge: 230 V
• Sagedus: 50 Hz
• Juhtme pikkus: 0,8 m
• Veenõu maht: 1,25 l

Disain
• Värvus: Roostevaba teras ja must

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 4 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 200 x 265 x 297 mm
•
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