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HD8325/79

Eredeti olasz presszókávé minden nap
Túlnyomásos krémrétegszűrővel

A Saeco manuális eszpresszógép segítségével a hagyományosan főzött olasz

kávé rajongói nap mint nap tökéletes presszókávét ihatnak. A szabadalmaztatott

nagynyomású szűrő a krémréteghez hosszan tartó, fenséges aromát nyújt, minden

egyes használatkor.

Eredeti olasz eszpresszókávé

Nagynyomású szűrő a krémréteghez

15 bar nyomású szivattyú

Csészemelegítő

Egyszerűség és könnyű használat

Őrölt kávé és adagonkénti Easy Serving Espresso (E.S.E.) kávé

Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval

Minden nap ergonomikus működés

Mindennapos használat

Páratlan minőségű, tartós anyagok
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Fénypontok

Nagynyomású szűrő a krémréteghez

A különleges, krémréteghez való szűrő hosszan

tartó, fenséges aromát biztosít

Őrölt kávé és Easy Serving

A kávéfőző géppel választhat az őrölt kávé és

az Easy Serving Espresso (E.S.E.) kávépárnák

között - ahogy kényelmesebb.

Klasszikus tejhabosító

Ehhez a Saeco eszpresszógéphez klasszikus

tejhabosító is tartozik, amelyet a báristák

Pannarellónak neveznek. A gőzt kibocsátó

készüléket a tejbe merítve pompás tejhabot

készíthet. Engedje szabadjára az Önben rejlő

báristát ízletes tejkülönlegességek készítésével

hagyományos módon!

15 bar nyomású szivattyú

A nagy nyomás biztosítja, hogy az őrölt kávé

teljes aromája mindig tökéletesen kinyerhető

Páratlan minőségű, tartós anyagok

A Saeco manuális eszpresszógép kiváló

minőségű és tartós anyagból készült.

Csészemelegítő

A funkció egyrészt lehetővé teszi, hogy az

eszpresszócsészéket és a poharakat az

eszpresszógépen tárolja, másrészt azokat elő

is melegíti. Ennek köszönhetően az aroma még

inkább ki tud bontakozni, és a hosszan tartó

krémréteg is garantált

Minden nap ergonomikus

A maximális kényelem érdekében minden

rekesz közvetlenül elérhető, legyen szó az őrölt

kávé vagy a víz újratöltéséről, illetve a szűrő

vagy a cseppfelfogó tálca ürítéséről.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Forraló anyaga: Alumínium

Szivattyúnyomás: 15 bar

Tápellátás: 950 W

Jellemzők

Használható Brita szűrővel: Választható

Csészetartó

Csészemelegítő

Szűrőtartó: Nagynyomású szűrő a

krémréteghez

Forró víz / Gőzfúvófej

Interfész: Forgó kapcsoló

E.S.E kávépárna készlethez megfelelő

Pannarello: Rozsdamentes acél

Párhuzamos kávéfőzés

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia

Kivitel

Szín: Fekete és króm

Anyag és kivitel: ABS és acél

Tömeg és méretek

Víztartály űrtartalma: 1 l

Maximális csészemagasság: 75 mm

Termék tömege: 4,0 kg

Termék méretei (ho x mé x ma): 200 x 265 x

297 mm
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